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আন্প্ুলচ্গালম্দ অরহ্গাঙাল্পলী কূল লঞখালাখন্ডাচ্ছো 
ভিম্খিত । 

কলিকাভা, বড়বাজার, ২০ নং দণ্মীহাট। দ্র হইতে 

উ॥ম্হাঁনন্দ নন্দী কর্তৃক 
প্রকাশিত। 
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পা অপ পপ পাপ 

বুস্ভলীনন প্রেস, 
৩১ নং বৌবাজার ষ্াট, কলিকাতা ; 

শ্ীপূর্ণচন্ত্র দাস দ্বার! মুদ্রিত। 
১ তোকে পিল পোীল্পসপীত পক পাপপা পালর িশাপাটাল পাশপাশি পপি পপ পি 



শ্রীপ্রীগুরবে নমঃ 

নিবেদন | 

আমার পরমারাধ্য গুরুদেব ভগবান্ শ্রীশ্রীবিজয়কষ্ণ গোন্বামী প্রত এদেশে সুপরিচিত। 

তিনি ১২৪৮ সালে শুভ ৬ ঝুলন-পূর্ণিমাতে শ্রীধামশান্তিপুরের বিশুদ্ধ অন্বৈত-বংশে পরম 

ভাগবত পগ্ডিতপ্রবৰর শ্ীমৎমানন্দকিশোর গোত্বামী প্রভুর পুল্ররূপে জন্মগ্রহণ করিয়া- 

ছিলেন । 
বাল্যজীবনে তীহার যেসমস্ত স্বাভাবিক সদ্গুণ ও অদ্ভুত ক্রিয়াকলাপ দর্শন করিয়া 

তাহার আত্মীয় স্বজন ও শান্তিপুরবাসীর! এক সময়ে বিস্মিত হইম়াছিলেন, সে সকল সাধারণের 

শ্ুতিগোচর কর! আমার এই পুস্তকের উদ্দেশ্ত নয়। 

যৌবনকা'লে, সরল বিশ্বাসে ব্রাঙ্মবন্ম অবলম্বনপূর্ববক, পরদ্ঃখে কাতর হইয়া, তাতৎকাঁলিক 

ছুননীতি-ছ্রাচার-দুরীকরণার্থে এবং সময়োচিত ধম্মসংস্থাপনের জন্ঠ, বিষম অত্যাচার উৎপীড়ন 

ভোগ করিয়াও, ধে ভাবে তিনি অদম্য উৎসাহে দেশের পুনরুখানের জন্ঠ কাধ্য করিয়াছিলেন, 

ঠাকুরের জীবনের €মই সময়ের ঘটনাসকল অনুসন্ধান করিয়া প্রচার করাও আমার এ 
পুস্তকের অভিপ্রায় নয়। 

শুধু বিমল বিশুদ্ধ ধর্মমতে এবং অনাদি অনন্ত সত্যন্বরূপ পরমেশ্বরের অন্তিত্বমাত্র- 

ধ্যানে পরিতুষ্ট না হইয়া, প্রত্যক্ষ ভাঁবে জীবনে সেই পরম বস্তু লাভ করিবার জন্য যে ভাবে 

তিনি" বিিন্নধশ্মসম্প্রদায়ের উপাসনাপ্রণালী অবলঘনপূর্বক তীব্র তণন্তা ও কঠোর 

সাধন ভজন করিয়াছিলেন, এবং তাহাতেও নিজ লক্ষ্য বস্তু ভগবানকে সাক্ষাৎ রূপে লাভ 

করিতে না! পারিয়া, যে অবস্থায়, ছুর্গম পাহাড়-পর্বতে ও বন-জঙ্গলেঃ অনাহারে অনিদ্রায়, 

সদ্গুরুর অনুসন্ধানে উন্মন্তের মত ছুটাছুটি করিয়াছিলেন, সে সমস্ত বিবরণ তাহারই শ্রীমুথে 

শুনিয়া! অবাক্ হইয়াছি ও লিখিয়! রাখিক়ণছি | 

অবশেষে, তাহার প্রৌঢ়াবনস্থায়। আশ্চর্য প্রকারে গয়া-পাহাড়ে, অকন্মাৎ আবিভূতি 

হইয়া মানসসরোবর-নিবাসী শ্রীন্রীব্রক্ানন্দ পরমহংসজী, তাহাকে শক্তিসঞ্চার পূর্বক দীক্ষা 
প্রদান করতঃ, মুহুর্তমধ্যে অন্তছিত হইলেন। সই সময়হইতে তিনি, তাহার চিরাভীপসিত 



জ্রীপ্রীসদগুরুসঙ্গ | 

ফুনকে সাক্ষাৎ ব্ূপে প্রত্যক্ষভাবে লাভ করিয়া, যে অবশ 

প্রায় তের চৌদ্দ বখসর কাল ৫ রঃ সঙ্গ লা 

মির রিয়।, সময সময়ে মুগ্ধ ও স্তম্তিত হইয়াছি। , কিছুকাল : 
নে কিমূযনোরম ব্যবহারের ছবিটিমাত্র হত 2 রাখি 

সোঞজনী9 'জ্োষ্ঠমাসে শ্রীশ্রীনীলাচলে নীলান্ধিকুলে আশ্রিত ভক্তগণে 
প্রাণারামজ্্জারীদের সেই নিগ্ধ-সৃভাস্বর তত্রহ্যুতি-প্রভাকর অকশ্মাৎ অস্তমিত হইলেন 

ঘোর কৃষ্ণ দ্বাদশীর প্রথম অন্ধকারে হতভাগ্য ভক্তগণের মস্তকোপরি অমনি আচ্িত 

অশনি পতিত হইল। সেই ভীষণ ছুদ্দিনের হৃদয়বিদারক দৃশ্য অঙ্কিত করিয়াই, আমা 
ডায়েরীর শেষ পৃষ্ঠা চিরকালের মত শেষ করিয়া রাখিয়্াছি। 

ছেলেবেলায়, প্রায় দশ বখসর বয়সহইতে, আমার ডায়েরী লিখার অভ্যাস ছিল। সুতর' 
ঠাকুরের আশয় গ্রহণ করিয়া তাহার চিব্রসমাধিগ্রহণের দিন পধ্যস্ত আমার ভায়ের 

লিখা রহিয়াছে । ঠাকুরের নিকটে সর্বদা একটি লোক থাক আবশ্তক হইত বলিক়্' 
সে কাধ্যভীর আমারই উপরে অপপিত ছিল। আমি আহার নিদ্রার সময় ব্যতীত প্রায় নিক্সৎ 

তাহারই সম্মুখে বসিয়া থাকিতাম। ঠাকুরের নিকটে সাধন পাইয়৷ প্রায় তের চৌদ 

বৎসর কাঁল অবিচ্ছেদে তাহার সঙ্গ করি । ঢে সময়ে তাহার কথাবার্তা, আচারব্যবহার 

ক্রিয়কলাপ যেদিন যেমন দেখিয়াছি ও শুনিরাছি, আমার সাধ্যমত যথাযথ ও বিস্তারিতরূগে 

ডায়েরীর সেই দেই তারিথে সে সব লিখিয়৷ রাখিয়াছি। আমার ডায়েরীতে বিশেষ ভাবে 

আমারই জীবনের নানাপ্রকার ছুরবস্থা ও আকম্মিক ছুর্দশায় ঠাকুরের অনুশাসন, উপদেশ, 

দয়! ও সহণনুভৃতির সঙ্গে সঙ্গে, তাহার অপার্থিব জীবনের আশ্চধ্য ঘটনাবলীর নিদর্শন--যাহা 
তিনি সময়ে সময়ে প্রকাশ করিয়াছেন--সরল ভাবে ও অকপটে, ঘযেমষন যেমন পাইতাম, 

লিখিয়। রাখিতাঁম । তবে, নিয়ত একত্র থাকার দরুণ ঠাকুরের সেই সেই সময়ের নিত্যসঙ্গী 

আমার শ্রদ্ধেয় গুরুভ্রাতাদ্দের তাৎকালিক কোন কোন ঘটনার সহিত আমার বিশেষ সম্বন্ধ 

থাক। হেতু, এবং সে সকলের সহিত ঠাকুরের আদেশ উপদেশ ও ব্যবহারের সংস্রব বিশেষ 

ভাবে-থাকাবশতঃ, এ সমস্ভও আমার ডায়েরীর অন্তর্গত হইয়া রহিয়াছে । আমরা যদি সকলে 

সাধু শাস্ত, জিতেন্ত্রিয়, নিফলঙ্ক জীবন লইপ্লাই ঠাকুরের আশ্রক্স গ্রহণ করিয়া থাকি, তাহা 
হইলে তাহার কপ] ও মহিমার পুর্ণ নিদর্শন কিরপে পাইব? তাহার পতিতপাবনতাই ব৷ 

কিন্ধপে সম্যক পরিস্ফুটিত হইবে? এক দিকে উতৎপীড়নের আধিক্য প্রকাশ না হইলে 

অপর দিকে ক্ষমার বিশেষত্ব বুঝা যায় না। এক দিকে যেমন অত্যাচার ও অবাধ্যতা অপর 



নিব্দেন। 

দেকে তেমনই ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুত!, এক দিকে হীনতা ও অধোঁগতি অপর দিকে দর! ৪ সহানুভূতি । 

এজন্য ঠাকুরের অসাধারণ কৃপা ও অদ্তুত জীবনের বিন্দুমাত্র পরিচয় স্মৃতিতে রাখিবার 

অভিপ্রায়ে তৎসামগ্িক নিত্যসঙ্গী গুরুভ্রাতাদের সাধারণ ব্যবহার, এবং বিশেষ ভাবে আমার 

নিজ জীবনের গলদ, যে দ্িনকার যেমন, এই ডায়েরীতে লিখিয়! রাখিয়াছি। ০ 

আমার ডাক্সেরী লিখ! অভ্যাস গুরুত্রাতারা অনেকেই জানেন। “ক্সতরাং শত শত 

গুরুভ্রাতা ঠাকুরের অন্তদ্ধানের পর হইতে এপর্যন্ত, ঠাকুরের একখানি জীবনচরিত লিখিতে 

আমাকে অনুরোধ করিতেছেন। কিন্তু ঠাকুরের সঙ্গে এই তের চৌদ্দ বৎসর থাকিয়। 

তাহার ঘে সকল ব্যাপার দেখিয়াছি, তাহাতে তাহার জীবনচরিত লেখা বা সেই বিষয়ে 

চেষ্টা করাও নিতান্তই অসম্ভব .মনে হয়। আমার সরল বিশ্বাস, ক্তাহার সম্পূর্ণ জীবনী 

হইতে পারে ন|। ভাষায় যাহা প্রকাশ করা যাম্স না, তাহার জীবনের সেইসকল 

অতীন্দ্রিয় তত্বান্তভূতির কথা ধরিয়া আমি ইহা বলিতেছি না । অতি নিষ্রস্তরের যোগৈশ্বধ্যলব্ধ 

শ্তিপুর্জের যেসকল ক্রিয়া ও কলান্ুহৃতি তাহার পাঞ্চভৌতিক দেহে সর্বদা হইতে 

দেখিয়াছি এবং দেবতা ও সিদ্ধনহাপুরুষগণসন্বন্ধীয় সাধারণের বিশ্বাসের অতীত যেসকল 

অলৌকিক ঘটনাবলী নিয়তই প্রত্যক্ষ করিয়াছি, সে সমস্ত মনে করিয়াও আমি এই কথ 

বলিতেছি না। আমার ইহা পরিক্ষার ধারণা যে ঠাকুরের জীবনে এমন কতকগুলি 

সাধারণের বিশ্বাসযোগ্য এবং বোধগম্য ঘটনা নানাস্থানে নান! অবস্থায় সাধারণ লোকচক্ষুর 

অগোচরে সংঘটিত হুইয়াছে যে তাহা তিনি তাহার নিত্যসঙ্গী শিশ্যগণের নিকটেও প্রকাশ 

করিতে অবসর পান নাই; আবার কখনও কোনও ঘটন! কথাপ্রসঙ্গে অপরের নিকটেও 

প্রকাশ করিয়াছেন। সুতরাং, এ সকল জানিয়৷ শুনিয়া. তাহার একখানি স্থুল জীবনী 
প্রকাশ করিতে যাওয়! আমার পক্ষে কতদূর ভুঃসাহসের কার্য, সকলেই বুঝিবেন। 

এসকল কারণে আমার এপ্রকার পরিক্ষার ধারণ ঠাকুরের কথা যতই লিখি না কেন, 

তাহাদ্বার। তাহার সম্যক পরিচয় প্রদান অসম্ভব । এজন্য ঠাকুরের অন্তদ্ধানের পর এতকাল 

আমি এবিষয়ে কোন চেষ্টাই করি নাই; কেন ন! তাহার প্রেরণাভিন্ন তদীয়জীবনীসঙ্কলনে 

আমার সাহস হয় না। ভবিষ্যতে তাহার প্রেরণা ও সহায়তা লাভ করিলে সে -বিষয়ে 

প্রবৃত্ত হইতে পারি । 
গত ১০২০ সালে কলেরা রোগে যখন আমি একেবারে মরণাপনন হইয়াছিলাঁম, তখন আমার 

জীবনসম্বন্ধে সকলেই হতাশ হইয়াছিলেন। আমার ডায়েরীগুলি প্রকাশ হইল না ভাবিয়া, 

উর সময়ে অনেকে অত্যন্ত আক্ষেপ করিয়াছিলেন। ঠাকুরের ক্ুপায় আমার আরোগ্য- 
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লাভের পর, আমার শ্রদ্ধেয় গুরুভ্রাতাদের সন্েহে অনুরোধ ও নির্বন্ধ আবার আমার উপরে 

পতিত হইল । আমি, তাহা অগ্রাহ্য করিতে না পারিয়া, আমার প্র বিস্তৃত চৌদ্দ বৎসরের 

ভাষেরী প্রকাশ করিতে সঙ্কল্প করিলাম । কিন্তু একবারে তাহা হওয়া অসম্ভব । এজন্য 

১২৯৮ সালের ডায়েরীখানা নিতান্ত জীর্ণ কাগজে পেন্সিলে লেখা বিলুপ্তপ্রায় অবস্থায় 

রহিয়াছে দেখিয়া, ক্রমবিরুদ্ধ হইলেও, সর্ধবপ্রথমে সেখানাই প্রকাশ করিরাছিলাম। 

এবার আমার দীক্ষার সময়হইতে ক্রম অনুসারে ১২৯৩ হইতে ১২৯৬ সালের ডায়েরী 

প্রথম খণ্ড, এবং ১২৯৭ সালের ডায়েরী দ্বিতীয্ম খণ্ড নামে মুদ্রিত হইল। 

ঠাকুরের কথা স্মরণ রাখিয়া, অতি সাবধানতার সহিত এবং স্থলবিশেষে সংক্ষিপ্ত করিয়া, 

ইহ প্রকাশ করিলাম । এই কথা বলার তাতৎ্পধ্য এই যে ঠাকুর অস্তদ্ধানের কয়েক দিন 

পুর্বে একদিন আমাকে বলিয্াছিলেন-__“ ব্রলগচারি, শ্রত্যক্ষ সত্যও যাকে তাঁকে 

বল্তে নাই । যদি বল্্তে হর, চোখে আঙ্গুল দিয়ে তাকে প্রমাণসভিত দেখাতে 
হবে। নাহলে শ্রীমস্ত সওদাগরের দশা ঘটবে ; এটি মনে রেখো 1৮. তাই স৭ 

কথা আমার লিখার যে! নাই, বোবার স্বগ্প দেখার মত। 

"আমি, যে অবস্থায্স থাকিয়া, যে ঘটনায় পড়িয়া, ঠাকুরের আশ্রয় লাভ করিলাম, 
এবং তাহার পর তাহার 'অবিচ্ছেদ সঙ্গলাভের প্রতিকলে যে সকল শ্রঙ্খলাব্দ্ধ আপদ বিপদ 

আমার সেই সময়ে ঘটিয়াছিল, €সে সমস্ত শুধু তাহারই রুপা মনে করি । এজন্য 

নিজ জীবনের তাৎকাঁলিক ঘটনার অতি সংক্ষেপ ছু” তিনটি বিবরণ এখানে একটু না দিয়া 

তৃপ্তিলাভ করিতে পারিতেছি না । আমার এই নির্জ্জত| সকলে দয়! করিয়া ক্ষমা করিবেন, 

এই প্রীর্থন1। 

আমার প্রায় ছয় বখসর বয়সে একদিন বাড়ীর ধারে ময়দানে সমবয়ঙ্গ ছেলেদের সঙ্গে 

অপরার্কে খেলা করিতেছিলাম, কে আমাকে হঠাৎ ডাকিয়া বলিল “ ওরে, তোদের বাড়ী 

গৌসাই এসেছেন, শীঘ্র যা ।” আমি প্র কথ শুনামাত্র এক দৌড়ে বাড়ীতে আসিক্মা দেখি, 

ঠাকুরঘরের ধারে, শেফালিক। গাছের নীচে, আমাদের আত্মীয়, ত্রাহ্গধশম্মীবলম্বী ৬নবকাস্ত 

চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের সহিত এক ব্যক্তি দাঁড়াইয়া আছেন। হাতে তার মোটা লাঠী, 

পায়ে জুতা, গায়ে একটি জামা ও ময়ুরপাজ্ষী রঙ্গের জামিয়ার; শরীরটি প্রকাণ্ড । 

উলঙ্গ অবস্থায় দৌড়িক্সা আমি তাহার সম্মুখে গিয়া থম্কিয়। দাড়াইতডেই, তিনি নেহতৃষ্টিতে ঈষৎ 

হাসিমুথে আমাকে খুব পর্িচিতের মত বলিলেন_-«“ কি খেল। করছিলে ? বেশ ! বেশ !! 

যাও » খুব খেলা কর গিয়ে” এই বলিয়! তিনি নবকাস্ত বাবুর সহিত ময়দানের দিকে 
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চুলেলেন ; যাইতে যাইতে মুখ ফিরাইয়। তিনি এক-এক বার আমার দিকে চাহিতে লাগিলেন । 

তাহার সেই আকুতি ও সম্েহ চাহনীটি আজ পর্যন্তও আমি ভুলিতে পারি নাই। কেহ 

গৌসাই শব্দট বলিলে আমি এই গৌসাইকেই বুঝিতাম । 
আমাদের পাড়ায় একটি বৃদ্ধ ব্রা্গণ প্রত্যহ কত্তিবাসের রামায়ণ সুর করিয়া প্রড়ি- 

তেন। শুনিতে বড় ভাল লাগিত। প্রতিদিন আমি গ্রামের অপর প্রান্তে আহারের পর 

যাইয়া সন্ধ্যাপধ্যন্ত সেখানে থাকিতাম, তাহার মুখে রামের কথ! শুনিতাম। রামকে আমার 

বড় ভাল লাগিতশ। রাম যেন আমাদের পরিবারেরই কেহ, আমাদের ছাড়িয়! বনে বনে 

ঘুরিতেছেন-_মনে করিয়া রামের জন্য কাদিতাম। ছেলেদের সঙ্গে খেলা করিতে বনে- 

জঙ্গলে গেলে সেখানে রাম আছেন কি না, চারিদিকে দেখিতাম। রামের বর্ণ দুর্বার মত; 

তাই আগ্রহের সহিত দর্বার দিকে চাহিয়া থাঁকিতাম। দূর্ববায় পা পড়িলে, রামের গায়ে 

লাগিল ভাবিয়া সেখানে লুটাইয়! পড়িতাম, রামকে নমস্কার করিতাম। তীরধনু সর্ধ্বদ! 

হাতে রাখিভাম । একখানা ছেড়া রামায়ণ পাইয়। সারাদিন উহ! সঙ্গে রাখিতাম, রাত্রিতে 

উহ মাথার নীচে রাখিয়া শুইতাম । এ সময়ে আমি শিশুশিক্ষাও পড়ি নাই । পন্রে, পাঠ- 

শালায় ও ছাত্রবৃত্তি কুলে বোধোদয় পধ্যন্ত পড়া হইলে, মেজ দাদা [শ্রীযুক্ত বরদাকাস্ত 

বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় ) আমাকে লেখাপড়ার জন্ত ঢাক! লইয়া গেলেন। এ সময়ে আমখ'র 

বয়স দশ বৎসর । মেজ দাদা যত্র করিয়া আমাকে ডায়েরী লিখিতে শিক্ষা দিলেন। 

সারাদিনে কয়টি মিথ্যাকথ। বলিতাম, কার সঙ্গে ঝগড়া করিতাম, কি কি দোষ করিতাম, 

প্রত্যহ ঠিক ঠিক এই ডায়েরীতে লেখা হইত। এইসময়ভইতে ডায়েরী লেখা আমার 

অভ্যাস । 

আমার আত্মীয় স্বজন অনেকেই ব্রাহ্ম । আমার জ্যেষ্ঠ সহোদরেরাও সকলেই ব্রাঙ্গ- 

মতালন্বী ছিলেন । ক্রমে মেজ দাদ! প্রতিরবিবারে আমাকে ব্রাঙ্গসমাজে লইয়া যাইতেন। 

্রাঙ্মদের উপসনাপ্রণালীতে অল্প দিনের মধ্যেই আমি অত্যস্ত আকৃষ্ট হইয়া পড়িলাম। 

প্রতিদিন দুবেল! নিয়মিত বূপে প্রার্থনা করিতে লাগিলাম। প্রার্থনা করিয়া যে দ্রিন ন! 

কারিতাম, উপাসনা হইল ন! ভাবিয়া সারাদিন উদ্বেগে কাঁটাইতাম। কপটতা ও অসত্য 

ব্যবহার মহা অপরাধ জানিয়া, প্রকাশ্ত ভাবে উপবীত ত্যাগ করিয়া ব্রাহ্মধন্দে দীক্ষা গ্রহণ 

করিব স্তির করিলাম । আত্মীয় স্বজনের ভিতরে ইহা লইয়া মহা! “হৈ চৈ” পড়িয়া গেল। 

এই সময়ে ঢাকা-ব্রাঙ্গলমাজে গোহ্বামী মহাঁশয় আচাধ্য ছিলেন। গোস্বামী মহাশয়ের 

অসাস্প্রদারিক ভাবে হৃদয়স্পর্শী প্রার্থনা ও উপাসনাতে এবং প্রত্যহ সংকীর্তীনে তাহার মহাভাবে 
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হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টান সম্প্রদায়ের ধর্মার্থিগণও আকৃষ্ট হইয়! ব্রাঙ্গসমাজে আসিতে 

লাগিলেন। প্রতিদিন ব্রাহ্মসমাজে লোকে লোকারণ্য ! প্রতিরবিবারেই মহা উৎসব হইতে 

লাগিল। জীবস্তধর্ম্ের জাগ্রত ভাবে, সম্প্রদায় ও জাতিনির্ব্িশেষে, সকলেই অভিভূত হইতে 

লার্গিলেন। জীবনে এমনটি আর দেখি নাই। 

১২৯৩ সালে, আশ্বিন মাসে, শারদীয় উৎসবে আমি ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করিব প্রত্যাশাস্স 

অস্থির হইয়! তরী দিনের প্রতীক্ষা! করিতে লাগিলাম। এইসময়হইতে আমার যে ভায়েরী 

রহিয়াছে তাভাঁই এইবার মুদ্রিত হইল । ইতি-_ 

জটায়া বাবার সমাধি, | ্ী জী 
আকুলদানন্দ এঙ্গচারা। 

পূরী। ] 
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ভাদ্র, ১২৯৩ । 

অবতরধিক! 

ঢাক] ব্রাঙ্গসমাজে গোসাই ঠা 

গোসাইয়ের ব্রাহ্মসমাজবিরুদ্ধ কাধ্যের প্রতিবাদ 
ব্রাহ্মধন্মে দীক্ষিত হইবার জন্ঠ ব্যাকুলতা ... 
অপুর্ব স্বপ্র-_গৌসাইয়ের আহ্বান র্ 

আশ্বিন, ১২৯৩। 

সাধনপ্রাপ্তির তীত্র আকাজ্ঞ। 

সাধনপ্রাপ্তির বাধা__ছোট দাদ! 

কান্তিক ও অগ্রহায়ণ, ১২৯৩ । 

অকপট বিশ্বাসে অব্যর্থ শক্তি 

সাধন প্রাপ্তির বাঁধা__মেজ দাঁদা 

হতাশায় আশ্বাস 

সাধনলাভে বড় দাদার সম্মতি 2 

ব্রাঙ্গসমাজে সাংবৎরিক উৎসব 

গৌসাইয়ের উপদেশ প্রার্থনার প্রকারভেদ 

সাধনলাভে মায়ের অনুমতি 

পৌষ, ১২৯৩। 

আমার দীক্ষ। 

সাধনে বৈঠক 

ইহ! কি যোগ শক্তি ? 

স্ব 

সখ 

ন৪ 



॥%০ আজীসদ্শুরুসর্জ । 

তি 

মাঘ, ১২৯৩ । 

মান্পোৎসবে+ [ভিনব ব্যাপার, ৪ 

ভোঞ্জনকালে ভাধাটবভিত্রয ।__অপুর্বব উপাসন। 

অব্যক্ত বক্তা রে হী 

আসননমস্কারে কুসংস্কার টি 

ত্রাঙ্গঘমাজে আন্দোলন-_গে।সাইয়ের পদত্যাগসঙ্কল্প 

ফান্ধুন, ১২৯৩ । 

বারদীর ব্রহ্মচারীর কথা ... 

জ্যৈষ্ঠ, ১২৯৪ । 
দ্বারভাঙ্গায় গোসাইয়ের প্রাণসংশয় পীড়া 

আকাশপথে ব্রন্গচারীর দ্বারভাঙ্গায় গমন 

গৌঁসাইয়ের দ্বারভাঙ্গা প্রভৃতি স্থানে অবস্থিতি 
ব্যাধিমুক্তির অদ্ভুত বিবরণ 

আষাট, ১২৯৪ । 

ধম ও নীতি সম্বন্ধে উপদেশ 

আাবণ, ১২৯৪। 

আাটক সাধনের প্রণান্দী 

গৌসাইয়ের বক্তৃতা! দানে অসম্মতি 

সাধু-অবজ্ঞার সাজ 

গোপনে প্রাণায়াম এবং উচ্ছিষ্টের নার উপদেশ 

কুম্তক পর 

ঢাকার জন্মাষ্টমীর মিছিল 
আশ্ধ্য ফকির পু যু 

ব্রঙ্ষলমাজে শাস্ত্রীয় ব্যাখ্যা ও ইনি । ব্রাহ্গগণের আন্দোলন 

গোস্বামী মহাশয়ের &দনন্দিন আচরণ ও সাধনের * বৈঠক » 
গৌসাই-শি্যদের কথা ».. 

৩৫ 

৩৬ 

৩৭ 

৩৮ 
৪6৩ 

টি ২ 

৪৫ 

৪৭ 

৪৭ 



সূচীপত্র । 

বিষয় 

বিলুপ্ত মন্্-শক্তিনউদ্ধারের উপায়নিদ্দেশ 

শক্তি-হুরণ 

জহাহায়ণ, ১২৯৪ ॥ 
$ 

সাংবৎসরিক উৎপচ্ষ মহাঁসংকীর্তন_-ভাবাবেশের কথা 
কতিপয় আশ্চর্য ঘটনার সুত্র 

আমার অসাধ্য ব্যাধি হা 

অযোধ্যাগমনের সন্বল্প ও গোসাইয়ের আদেশ 

পৌষ, ১২৯৪ । 

স্বপ্ন _ অৈত ভাব _গৌসাইয়ের কৃপা 

প্রাথনার ব্যর্থতা বোধ 

ইষ্ট নামের উৎপত্তি-অন্তভূতি 

ভানুকতাঁয় গোসাইয়েব শাসন 

মাঘ, ১২৯৪ । 

অসগুগতের বিরুদ্ধতা 

মাঘোতসবে উপাসনা 

অনিচারে ব্রাঙ্গদীক্ষাদানে প্রতিবাদ 

সাধনািভৃতিতে উতৎসাহদান। ভক্ত মালাকারের বাঞ্তাপুবণ 

ইচ্ছাপুরা গ্রামে গোসাই ও লাল। মহোৎ্সবে মল্লবেশে নুতা 
চজ্জগ্রাহণ 

ফান্ুন ও চৈত্র, ১২৯৪ । 

সাধনের সঙ্কল্প 

জ্যোতির্রশনে সংজ্ঞাবিলোপ রি 

ঢকার টর্নেডো | ও য় 

ব্রঙ্মচারীর সঙ্গ । বিচিত্র জীবনকাহিনী ; অজ্ঞাত ভূগোল-বৃত্তাস্ত 

৬৭ 

৬৪ 

৬৫ 

ভপ 

৬৭ 

প১ 

৭২ 

৭৩ 

৭৫ 

৭৬ 

৭৮ 

৮৭ 

৮৩ 

৮৫ 

৮৭ 



৮ এ সপে রি 

৮ ও টি. *. আীত্রীসদ্গুরুসঙ্গ | 

নু সদ. ৫ ২... 
না 2 ঃ 

র্ কল, ৬]. জ্যৈষ্ঠ, ১২৯৫ | 
১২২ মানসিক দুর্গতি 
স্থিরো তিশ্মগুল-দর্শন দু 

আবণ, ১২৯৫ । 

জ্যোতিহার। 

ভাদ্র, ১২৯৫ ॥ 

পতিত জনে অযাচিত দয়! 

বিচিত্র স্বপ্র__পথ প্রদর্শন 

মহাপুরুষ চিনিবার উপায় 

ধর্মের মহাকআ্রোত-_'মাবার সেই সত্যযুগ 

গেগারিয়ার আশ্রমে গ্রবেশ 

'আশ্রম-সঞ্চার উৎসব তত ৪8 

দর্শনাদিসম্বন্ধে উপদেশ । অলৌকিকবূপে চরণামৃত্তলাভ 

প্রারন্ধক্ষয়ের উপায়নিদ্দেশ 

নগেন্দ্র বাবুর অসাম্প্রদায়িক উপদেশ 
সত্যনিষ্ঠার উপদেশ 

আশ্মিন, ১২৯৫ । 
মন্ত্রশক্তির প্রমাণ রঃ 

আহারসম্বন্ধে উপদেশ _আন্যঙ্গিক কথ 

চরণামৃতলাভ ও তত্বিষয়ে উপদেশ 

তগ্রহায়ণ, ১২৯৫ । 
বারদীর ব্রন্দচারীর সঙ্গ; মহাপুরুষের বিচিত্র উপদেশ ও অসাধারণ আচরণ 

ব্রক্ষচারীর সঙ্গ মানা নন ০, হা 

বড় দাদার অযাচিত দীক্ষালাভে আমার আক্ষেপ। ঠাকুরের সাত্বন। দান 

এক মাসে সিদ্ধিলাভের উপায় নির্দেশ ... রর ১৯ 

গেগাল্লিয়-আ শ্রমে ঠাকুরের কুটার 

টি 

৬৪ ২ প্ 

₹৮ ৮ তে %/ ৩০ ৫ 

চক তে ৫ 

» ৯৯১৬৩ 

* ১৯১৭৯ 

* ১২৩ 

* ৯২২ 

* ১৯২৩ 



রা ক 17,/5 
টি ০ ৬ 

বিষয় ৮ (184৮ টি ও ২ ০৮ ঈভ। 
রা ০ নু ও ন্ট মন হা 

পৌষ, ১২৯৫। 8৩ 1] 
৮. র্ খুলি শ ৬ টিছছ ও ৪ ” ? সাধকের পক্ষে প্রাত্যহিক প্রতিপাল্য বিধি ০০ ডি উলটা লাগি টানিত 

স্কুলের পড়াত্যাগ ও পশ্চিমে যাওয়ার আদেশ । ধ্যান ও শাসন পর ০৯ 

গুরুশিষ্য সম্বন্ধ । এক গুরুশক্তিই সমস্ত নিশ্বে ব্যাপ্ত টস 

স্বপ্ন ।--সাধন পাইতে মেজ দাদার ব্যস্ততা 

সুঙ্গের যাইতে আদেশ ... 

একটি মেমের মহত্ব 

সতীশের প্রতি গোসাইয়ের কপা 

আদেশ-লজ্ঘনে হড্োগ ০, 

১ম স্বপ্নর-কষ্টহারিণীর ঘাটের সংলগ্ন গুপ্ত পথের রভস্তা ... 

পীরপাহাড় ও সীতাকুণ্ড --" টা 2 নর 

স্বপ্পের সাফল্য । মুঙ্গের আগমনের সার্থকতা । মেজ দাদার সাপনপ্রার্থনা ও 

গোসাইয়ের সম্মতি ১. ৫ 2 

২য় স্বপ্প-_ফুলগাছের অস্বাভাবিক মৃত 

মাঘ, ১২৯৫ । 

৩য় ম্বপ্র-_গঙ্গাসাগরসঙ্গমে যাত্রা । গুরুনিষ্ঠার উপদেশ 

কষ্টহারিণী ও মুঙ্গের নামের সাথকতা 

৪র্থ স্বপ্ন_-গুরুর আরদেশ পালনে সঙ্কোচ 

মুঙ্গেদ্ের বিশেষত 

ভাগলপুরে অবস্থান ১, নু রি ৮" রঃ 

অযোধ্যায় গমন । সাধুসঙ্গ 

আবণ, ১২৯৬ । 

কলিকাতায় গোসাইদর্শন। সাধুমহত্মাদের সঙ্গবিবরণ 
ল্যাঙ্জা বাব! ৪ টু মা ডি হা 

৯৪৭ 

৯৪৮ 

১৪৯ 

১৫ 



5 শ্রীতীসদৃশুরুসঙ্গ ৷ 

বিষয় পৃষ্ট। 

পতিতদাল বাবাজী টন 2 টি রি ১১. ১৫৩ 

গোপ্রালদাস বাব! ু হিস *০০ রা ১১১৫৪ 

তুলসীদাস বাবা রি 5 টা ৪৬০ ***০:১৫৫ 

অন্ধ বাবাজী ০ এ রঃ টি ৮৭১৫৫ 

যোগজীবন ও শাস্তিন্ধার পরিণয়োতৎসব "** ৮১, এ ১০১৫৬ 

প্রীধরের পাগলামী ও ঠাকুরের শাসন -*, ০, ৮৪ **১:১৫৭ 
ধুলটোতৎসব ৫ ৪5 ৪ নি ১০৭ ৯৫৮ 

মাঘ, ১২৯৬ । 

লালের যোগৈশ্বধ্যে গুকুতভ্রাতৃগণের মুগ্ধতা **" ৮৯, ৪ *,০ ১৬৯ 
ভাগঞ পুরে পুনরাগমন ঠ৯ বে 25: বেন »** ১৬৯ 

বহুদিন পরে ডায়েরী লেখার প্রবৃত্তি *** *** ১০" *,, ১৬১ 

সতসঙ্গলাভ। গঙ্গামাহ।আ্সা ও ৬পণে আশ্থ। ত," ** *** ১৬২ 

তন্ত্রীবেশে চক্রশক্তির অনুভূতি টি ১, তত ১, ১৬৫ 

অপুর্ব সুর্যযমগল দর্শন **" তত" ৮৯5 ১১. ১, ১৬৬ 

স।ধনে অক্ষমতাহেতু কৌশলবুদ্ধি ৮০. ৮৮ রী ... ১৬৭ 

তরাটক সাধনে দশনের ক্রম -** -* -** ... ১৬৮ 

: শুর্পণে ছায়ারূপ দর্শন, কুকুকের কাণ্ড ... ১. ১৬৯ 
'ভাঁগশপুরে সাধু পার্বতী বাবু । ইষ্টদেবকে সুস্থ রাখাই সাধন ও সদাচারের উদ্দেশ্য ** ১৭০ 

কম্মই ধন রে যি র্ ৮৫: ... ১৭২ 

ফালুন, ১২৯৬ । 

পাগল৷ পাধুর নিষ্ষাম কম্ম ১৫ ও ক ১*. ১৭৪ 

নিফাম কর্মই ধর্ম রি রর ০, ৫ ,১. ১৭৫ 

জ্যোতিঙর্শন ক ৮০, ১০, টা ১১. ১৭৬ 

কর্্মত্যাগই ধর্ম রঃ ০০, কু রি ১১,১৭৬ 

দর্শনবিষয়ে বিচার টু রর রঃ ... ১৬৯ 
অনাদক্ষে ক্ষপের অন্তদ্ধান রা ১৬ ৪ 

এ 7115 



সুচীপত্র । রঃ 7%/5 

বিষয় পৃষ্ঠা 

লালের প্রভাব ও যোষ্টগম্খর্ধ্য ? ৪৮ ১ ১৮২ 

আমার প্রতি লালের উপদেশ সী রি **৯ ১৮৮ 

স্ব ।___বাক্যসংবম টু ৮৫ রা ও দার 

বৈশাখ, ১২৯৭। 

স্বগু।-__সন্নযাসের 'অবস্থা সম্বন্ধে উপদেশ ... টি ০ দের 

জ্যেষ্ঠ, ১২৯৭। 

পাপপুরুষের আক্রমণ -** রঃ রর ই ৮১৪ এত 

কে তুমি? ন *-* রর ্য্ ১০ ১৯৩ 
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শ্তীপ্রীসদণ্ুরুসঙ্গ 
গুন অ্রশুঞ ) 

অবতরণিকা | 

ভীষুক্ত গোস্বামী মহাশয়, মানস-সরোব্রনিবাঁসী পরমহংসজীর নিকটে পুরাকালের 

জ্ীমন্নারায়ণ প্রবর্তিত দেবর্ধি ও ব্রহ্র্ষিগণের পরম আদরের ছুর্লভ যোগধর্ম্ে দীক্ষালাভ করিয়া, 

নি্জন পাহাড়ে-পর্ধতে কিছুকাল তীব্র সাধন-ভজনে অতিবাহিত করিলেন। লোকালয়ে 
প্রত্যাগত হইবার সঙ্ল্প তাহার একেবারেই ছিল না। কিন্তু তাহার গুরুদেব, অকল্মাৎ 
একদিন আবিভূতি হইয়া, বিশেষ কতকগুলি প্রয়োজন সাধনার্থে, তাছাকে দেশে ফিরিতে 

আদেশ করিলেন। তাহাতে গৌসাই প্রভু বলিলেন-_ 

ও « এখনও প্রচারাদি কার্যের ভার আমারই উপরে দিয়! তমাকে সংসারে 
রাখিতে চাহেন £ এ সকল কাধ্য আপনি নিজে করিলে তো আরও ভাল হয়।” 

তাহাতে পরমহুংসজী কহিলেন-__” ইহা আমার কাধ্য নহে। এই কাধ্য তোমার দ্বারাই 
হইবে, তুমি আচার্য-সম্তান, স্বয়ং আচার্য । তোমার উপদেশ লোকে যেরূপ শ্রদ্ধার সহিত 

গ্রহণ করিবে, আমার বাক্য সেরূপ গ্রহণ করিবে না। জগৎকে, দেশকে শিক্ষ। দিবার 

অধিকার তোমারই, আমার নছে। তুমি পুর্ব্বে যেরূপ পরিবারমধ্যে বাস করিতেছিলে, 

এখনও সেইন্বপই থাক। তাহাতে তোমার সাধন-ভজনের কোনই ব্যাঘাত হইবে না।” 
গোস্বামী মহাশয় গুরু-বাক্য শিরোধাধ্য করিয়া কলিকাতায় আসিয়! উপস্থিত হইলেন । 

তাহাকে নির্জনে প্রাণায়ামসংষোগে যোগ-সাধন, অবিচারে গুক্ু-বাকোর অনুসরণ, শত্তি- 

সঞ্চারপুর্ব্বক পাভ্লবিশেষে নিভৃতে দীক্ষাদান, এবং বিভিন্নপথাবলম্বী ধর্মীর্থিগণকেও সরল- 

তাবে নিষ্ঠার সহিত আপন আপন ধর্মামুষ্ঠানে উৎসাহ প্রদান করিতে দেখিয়া, ব্রাঙ্গগণের 
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ঘরে ঘরে ঘোরতর আন্দোলন ও আলোচন। হইতে লাগিল। তথকার্লান আুাসমাজেন 

সাম্প্রদায়িক মত গ্রচার না করিয়! সার্বধভৌমিক সত্য প্রচার রিলে, ত্রা্গ-সমাতের লোকের 

আপত্তি ও ছুঃখের কারণ হইবে জানিয়া, তিনি গত ১০ই চৈত্র”€”১২৯২ সালে ) কলিকাত। | 

সাধারণ ব্রাঙ্গলমাজের গ্রচারকের পদ পরিত্)াগ করিয়াছেন । কিস্তু তখনই আবার ঢাকা. 

« পুর্বব-বঙ্গ ত্রাহ্মসমাজের ” সভ্যগণ তাহাকে, আচার্য্যপদে মনোনীত করিয়া, অবিলম্বে ঢাকায় 

*আসিবার জন্ত সাগ্রহ অনুরোধ জানাইলেন। কিছুকাল হইল গোস্বামী মহাশয়, ঢাকাতে 
আগমন করিয়া, ব্রাঙ্গসমীজের প্রচারক-নিবাসে অবস্থান পৃর্বক নিয়মিতর্ূপে উপাসনাদি 

কাধ্য করিতেছেন। 

আজকাল গোস্বামী মহাশয়ের আগমনে ব্র।ঙ্গসমাজে নিত্য উৎসবের আত চলিয়াছে। 

প্রত্যহ্ই অপরাহ্রে প্রচারকনিবাস লোকে লোকারণ্য। নান! শ্রেণীর বাউল বৈষ্ণব ও 

তান্ত্রিক সাধকদেব সঙ্গে মিলিয়া মিশিয়া, গোস্বামী মহাশয় যে ভাবে আলাপাদি করেন, তাহ। 

কিছুই বুঝি না; আর যাহা বুঝি তাহাও ভাল লাগে না। গোস্বামী মহাশয়ের স্তাঁয় লীতিমান্, 

সত্যনিষ্ঠ, আদর্শ সাধুপুরুষ রাঁধা-ক্ুষ্ব্ষিয়ক জ্রী-পুরুষের প্রণয়-ঘটিত সঙ্গীত শুনিয়া! অশ্রু- 

ধারায় ভাসিয়। যান, কাঁদিতে কাদিতে বিহ্বল হইয়া সময়ে সময়ে মুঙ্ছিত হইয়া পড়েন-_ ইহ! 

দেখিয়া আমি একেবারে অবাক হইয়া যাইতেছি। কিছুদিন পুর্বেও আমাদের বাড়ীর 

চতুঃপার্থে, পথে ঘাটে মাঠে, চাষা, প্রভৃতি নিম্ন শ্রেণীর লোকদের মুখে এই সব ভাবেরই 

গান শুনিয়া, হাতে “ঠেঙ্গা' লইয়! তাহাদের তাড়া করিয়াছি । হায়, হায়, নীতির আদশস্থান 

ব্রাহ্মদমাজের আচাধ্য গোস্বামী মহাশয়ের এইরূপ ভাব! দেখিয়া শুনিয়া অন্তরে বড়ই ক্লেশ 
অনুভব করিতেছি। 

কা ব্রাঙ্গসমাঁজে গোঁসা । 

আজকাল পূর্ববঙ্গ ঈর্বত্রই গোন্বামী মহাশয়ের কথা। হিন্দু-সমাজে, ব্রাহ্ম সমাজে, 
দেশীয় খৃষ্টানদের মধ্যে, যেখানে সেখানে কেবল গৌসাইজীরই গুণ-কীর্ভন। ভদ্র-গৃহস্থদের 
পরিবারে, আফিসের বাবুদের ভিতরে, স্কুল-কলেজের ছাদের মধ্যে এখন শুধু গোস্বামী 
মহাশস্সের অসামান্ত সাম্যভাব, অদ্ভুত ভাঁবাবেশ, ও অপূর্ব্ব অসা্প্রদায়িক ধর্মাচুশীলনেরই 
আলোচনা । হিন্দু-সমাঁজের সমাজপতি প্রসিদ্ধ ব্রাঙ্গণগণ, স্বধর্্ম-নিরত আচারনিষ্ঠ টোলের 
পঙ্ডিতগণ--ধাহার*কিছুদিন পূর্বেও * ব্রাহ্ম * শবটি পথ্যস্ত শুনিলে অবজ্ঞার সভিত, * রাধামাধব+, 
“ মহাভারত "উচ্চারণ করিতেন, এখন দেখিতেছি তাহারাও অনেকে, ঘরের প্স! খন্ট 

চা 
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রিয়া, বিক্রমপুর, পাঁরজোয়ার প্রভৃতি দূরবন্তি স্থান হইতে প্রতিরবিবারে গোস্বামী 

মহাশয়ের উপাসনায় যোগদান করিতে ব্রাঙ্গ " মন্দিরে” আমসিতেছেন। উপাসনার সময়ে অনেক 

মুসলমান এবং থুষ্টানকেও সমাজে স্থিরভাবে বসিয়া থাকিতে দেখ ধাপস। ব্রাঙ্মদের আনন্দের 

আর সীমা নাই। তাহার বলেন, “যার! বলে ব্রা্দদমাজে কিছু নাই, তার। একবার 

গোঁসাইকে দেখুক না? এমন একটি লোক হিন্দুসমাজে বা অন্ত কোন সমাজে বের করুক 
দেখি । ব্রাঙ্গধর্ম্ম কি বন্ত, ব্রাহ্মলমাজে কি জিনিল তৈয়ার হয়, একবার এসে লোকে গোসাইকে 

দেখে বুঝে নিক |” হিম্দুরা বলেন,_-“গোৌসাই আর ত্রাঙ্গ নাই। বস্ত পেয়ে, জেনে শুনে 

ব্রাহ্মধশ্্ন ত্যাগ করেছেন ; মাথা মুড়িয়ে, গৈরিক নিয়ে হিন্দু হয়েছেন। তিনি এখন সাকার 

উপাসনা করেন ; রাধা-কৃষ্ণ, কালী-ছুর্গী ন।স শুন্লে কেদে ফেলেন; হরি-সংকীর্তনে, গৌর- 

কীর্তনে গৌপাইয়ের দশ! হয়। একি আর ব্রাঙ্গের লক্ষণ? ব্রাঙ্ষের। কি হরি ব'লে নাচে? 

_-না, তাদের মধ্যে কথনও এক প মহাভাবের আবির্ভাব হয় ?” যাহ হউক, সকল সম্প্রদায়ের 

ধন্মার্থীরাই দেখিতেছি গৌসাইয়ের প্রতি আকুষ্ট এবং তাহার সঙ্গলাভে লালাফিত। ব্রাঙ্গ- 

সমাজে প্রত্যহছই লোকের ভিড়। রবিবারে “সমাজে স্থান পাও যাক্স না। সন্ধ্যার পুর্ব 
হইতেই দলে দলে লোক আসিয়া বসিবার স্থান অধিকার করে। ভিতর বাহির লোকে 

পরিপূর্ণ । বেদীর কাধ্য শেব ন! হওয়া! পথ্যস্ত কাহারও নড়া চড়া নাই। অসাম্প্রদায়িক ভাবে 

গোস্বামী মহাশয়ের উদ্বোধন, প্রার্থনা, উপাসনা ও উপদ্দেশ সকল্রকেই বিমোহিত করিয়! 

ফেলিতেছে । গৌসাই বেদীতে বসিয়া কাধ্যারস্ত করার সঙ্গে সঙ্গেই সকলের ভিতরে এক 

অদ্ভুত ভাবের তরঙ্গ উঠিতে থাকে, চারিদিকে কান্ার রোল পড়িয়।যায়। অল্লক্ষণের 

মধ্যেই এক মহাকাঁও আরস্ত হয়, অনেকে সংজ্ঞা শুন্ত হইয়া পড়িয়া যান। ভূমিতে লুটাইন্া কেহ 

কেহ কাতর প্রাণে রোদন করিতে থাকেন। ধন্ত ব্রাঙ্গসমাজ ! & 

গৌদাইয়ের ব্রা্গসমাজবিরুদ্ধ কার্য্যের প্রতিবাদ । 

প্রাঙ্গসমাজের অন্তভূতি ছাত্রসমাজের কয়েকটি সমবয়স্ককে লইয়া, ত্রা্গসমাজের কতৃপক্ষ 

শ্রীযুক্ত রজনীকাস্ত ঘোষ, শ্রীযুক্ত নবকাস্ত চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতির নিকটে শিয়া গোস্বামী 
মহাশয়ের কথ তুলিলাম, গোস্বামী মহাশয়ের আসন-ঘরে চতুদ্দিকের দেওয়ালে রাঁধা-রুঘঃ, 
গৌর নিতাই, হুর-পার্বতী, নন্দ-ধশোদা প্রভৃতির ছবি কেন রহিক্জাছে, এবং তিনি বাউল 
বৈষণবাদি কুসংক্কারাপন্ন ব্ক্তিদিগকে, ধশ্মের নামে, শারীরিক বিকৃত তারের উদ্দীপক প্রেম- 

স্ঙ্গীতাদি করিতে কেন প্রশ্রপ্ন ও উৎসাহ দেন--এ বিষয্ষে জিজ্ঞাসা করিলাম। করেক দিন 
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ইহ। লইয়! খুব আলোচন। চলিল। পরে উহার! বলিলেন” প্রচারকনিবাস এখন গোদ্যামী' 

মহাশয়েরই বাস-ভবন; সুতরাং নিজের ঘরে কে কি করেন না করেব, আমাদের তাহ। 

দেখ্বার আবশ্যক নাই। একখান! পঞ্জিকা ঘরে রাখলেও সেই সঙ্গে রাধা-কৃষ্ণ, কালী-ছূর্গার 

ছকিথাকে। তা'তে আর দোষ কি? বাউল বৈষ্বের। যে ভিক্ষা করতে এসে কতকি 

গান করে; তাতে কি তাদের মুখ চে'পে ধরার কারে! অধিকার আছে? এ সবও সেই 

রকম জান্বে। এপধ্যস্ত গোস্বামী মহাশয় যে ভাবে চলিতেছেন, তাহ। ব্রাঙ্মসমাজ সহিয়। 

লইতে পারেন । বেশী বাড়াবাড় হ'লে তথন প্রতিবাদ কর! যাবে ।” 
কর্তৃপক্ষের এ মীমাংস! শুনিয়া মনে বড়ই ছুঃখ হুইল। উহাদের মধ্যেই কাহারও কাহারও 

প্রতি কটাক্ষ করিয়া বলিলাম, “অশ্লীল টপ্প।, পাঁচালী ও কবিগণন সংগ্রহ করিয়া, প্রেম-সঙ্গীত 

নাম দিয়া, দেশে বিদেশে, থরে ঘরে প্রচার কর! যে সকল ব্রাঙ্গের দোষ সনে করেন না; 

যাহার মূলই অদত্য এনূপ কতকগুলি জল্পনা-কল্পনা বা মিথ্যা ঘটনার ফাঁক1 ছবি, উপাখ্যান 

ও উপন্তাস আকারে প্রচার করিয়া, বাহার] মানুষকে “অসত্য হইতে টানিক়! সত্যের 

আলোকে লইয়া” যাইজ্ঞেচান। তারা আর গোস্বামী মহাশয়ের কার্যে প্রতিবাদ করিলে 
ধাড়াইবেন কোথায়?” আমার কথা শুনিয়। অনেকেই একটু উত্তেজিত হইবেন। আমার 
ঘনিষ্ঠ আত্মীয় একগ্রামবাসী শ্রীযুক্ত নবকান্ত চট্টোপাধ্যায় মহাশয় বলিলেন-_-“ জাতিভেদ ” 

তুমি অপরাধ মনে কর, অথচ তা+র চিহ্ন ত্র উপবীত ধারণ কর্ছ কেন? হিন্দু সমাজের 

সঙ্গে সংশ্রব রাখিয়া পৌন্তলিকতার প্রশ্রয় তুমিও কি দিচ্ছ না?” 

ব্রাহ্গধর্শে দীক্ষিত হইবার জন্য ব্যাকুলতা | 

উহার! আমাকে যথার্থ কথাই বলিয়াছেন বুঝিপ্া, লজ্জিত ভাবে, ছুঃখিত মনে বাসায় 
ফিরিয়া আপিলাম; সর্বদা আমার ভিতরে এ কথারই আলোচন! হইতে লাগিল । কিছুকাল 

যাবৎ আমার তিতরের ছুর্ধলতা ও কপটাচরণের জন্ত নিজেই আমি অতিশয্ন ক্লেশ ভোগ 

কফরিতেছিলাম । এখন নবকাঁন্ত বাবুর এ কথায় আমার অন্তরের আগুণ আরও জলিয়া 

উঠিল । আমি আমার বন্ধুদের কাছে প্রচার করিলাম -_-আগামী অগ্রহাকণ মাসের সাংবংসরিক 

উৎসবের সময়েই আমি উপবীতত্যাগপূর্ব্বক প্রকান্ঠে ব্রাহ্মধন্মে দীক্ষা গ্রহণ করিব। আমার 
একথা সর্বত্র ছড়াইস়্া পড়িল। ব্রাঙ্গ বন্ধুরা আমাকে খুব উৎ্সাহই দিতে লাগিলেন । কিন্ত 
চারিদিকে আত্মীয়, জনের মধ্যে বিষম “হৈ_চৈ+ পড়িক্জা গেল। আমার বিরুদ্ধে তই 
আন্দোলন হইতে লাগিল, আত্মীঘ়-স্বজনেরা যতই অর্থমাকে অত্যাচার উৎপীড়নের ভয় 



ভাদ্র ।] প্রথম খণ্ড । ঢু 

থাইতে লাগিলেন, উৎসাহ ও নির্ভীকত| আমার ততই বাড়িয়। উঠিল। গত ৪1৫ মাস হইতে, 

পানা সময়ে, নিত্য ছ'টি বেল! প্রাণের জ্বালায় কীদিয়! প্রার্থনা করিম্না আসিভেছি-_- 
« প্রভু, উপবীত ধারণ করিয্লা এ অসত্যের আবরণে কতকাল আর নিজকে ঢাকিয়৷ রাখিব? 
কপটাচার হুইতে আমাকে উদ্ধীর কর। তোমাকে লাভ কল্পিবার যথার্থ পথ তুমিই আঁর্মীকে 
দেখাইয়। দাও। দয়া করিয়া, আমাকে সরলভাবে নিফপটে সত্যপথে চলিবার শক্তি দাও |” 

অপুর্বব স্বপ্র-গ্গোসাইয়ের আহ্বান । 

অন্ঠান্ত দিনের মত, উপাসনার শেষে আজও এইভাবে প্রর্থন! করিয়! শয়ন করিলাম। 

২*শে তাঁর শেষ রাত্রে (৩॥ টার সময়ে ) একটি অদ্ভুত স্বপ্র দেখিয়া, সহসা! জাগিয়া 

৯২৯৩ সাল। ৮ উঠিলাম। স্বপ্রটি এই ।__দেখিলাম, ত্রাক্মমন্দিরের দ্বারে আমি উপস্থিত 

হইক্াছি। বাগানে শিউলি গাছের নীচে দাঁড়াইয়া, গোস্বামী মহাশয় সন্গেহে ঈষৎ হাস্তমুখে 
আমাকে, হাত নাড়িয়!, ডাকিয়া বলিলেন__ 

“ওহে, শীত্র এদিকে চলে এস । যেবস্তু তুমি চাও, আমি তোমাকে তাই 

দিব 1” | 
আমি তখন গোস্বামী মহাশয়ের ককপাপুর্ণ দৃষ্টি ও মমতামাথা আহ্বানে আনন্দে বিহ্বল হইয়া 

ভগবানকে লাভ করার মানসে, কাঁদিতে কাঁদিতে তাহার চরণে যাইয়! লুটাইয়া পড়িলাম ; 
আর অমনি নিদ্রাভঙ্গ হইল। জাগিক়া উঠিয়াও গোস্বামী মহাশয়ের সেই তৌম্য-শাস্ত, 
দিদ্ধ-সকরুণ পবিভ্রমুত্তি চক্ষের সমক্ষে যেন কিছুক্ষণের জন্য দেখিতে লাগিলাম। কাণেও যেন 
তাঁর ০েই শব্দ বারংবার শুনিতে লাগিলাম। স্বপ্ন মনের সংস্কারেরই একট! বিরত 

পরিণাম বা কল্পনারই একট অলীক ফল-_বনুকালের এই নিশ্চিত ধারণ! আমার্ স্থতিতেও 

আর আসিল না। জাগরিতাবস্থাতেও কিছুতেই আমি কান্নার বেগ থামাইতে পারিলাম না। 

পুনঃ পুনঃ কেবলই মনে হইতে লাঁগিল--গোশ্বামী মহাশয় আমার জন্ত বাগানে অপেক্ষা 

করিতেছেন। আমি কিছুকাল ধরিয়া বিছনায়্ পড়িয়া কাদিলাম। প্রার্থন! করিলাম-__*প্রভু ; 

আমি তোমার সম্বন্ধে অন্ধ। তোমাকে লাভ করিবার যথার্থ পথে, দয়া করিয়া, তুমিই আমাকে 
লইয়া যাও ।” প্রার্থনার সঙ্গে সঙ্গে' আমার অস্থিরতা আরও বাড়িয়া! পড়িল। আমি অমনি 
শেষ রাত্রিতে ছুটিয়া__ত্রাহ্মসমাজের দরজ। বন্ধ থাকা সন্থেও__ দেওয়াল “টপকাঁইয়া', বাগানে 

গিক্প! পড়িলাম ; এবং নির্দিষ্ট স্থানটি লক্ষ্য করিয়া চলিলাম। 

কিছু দূর অগ্রসর হইয়। দেখি ব্রাঙ্গমন্দিরের পূর্বদিকে, দেওয়ালের ধারে সেই শিউলি 



৬... শ্রীপীসদ্গুরুসজ । [ ১২৯৩ সাল। 

গাছের 'নীচে-_স্বপ্পে যেমনটি দেখিয়াছি, অবিকল সেই ভাবে_-মণ্ডিতমন্তক, গৈরিক' 

বসন-পরিহিত, পবিভ্রমুত্তি গোস্বামী মহাশয়, দণ্ড-হাঁতে, খড়ম পায়ে, প্রফুল্ল দৃষ্টিতে আমার 

পানে তাকাইয়া আছেন। আমি তাহার নিকটবর্তী হইতেই তিনি আমাকে শেফালিকা ফুল 

দেখাঁইয়। বলিলেন,__ 
“দেখ, কি স্থুন্দর ! দুর্ববার উপরে যেন খই ফুটে রয়েছে ।” 

এতকাল আমি গোস্বামী মহাশয়কে, মস্তক অবনত করিয়। পায়ে পড়িয়া, কখনও নমস্কার 

করি নাই; উহা ঘোর কুসংস্কার ও অসভ্যতার কাধ্য বলিয়! মনে করিয়। আসিয়াছি; শুধু 

হন্ডোত্তোলন বা শিরঃ-কম্পন করিয়াই তাহাকে সন্মান প্রদর্শন করিয়াছি; কিস্তুআজ আর, 

কেন জানি না, সে বিষয়ে আমার মনোযোগ রহিল না; ব্যাকুল ভাবে, কাদিতে কাদিতে 

তাহার চরণে গিয়া লুটাইয়! পড়িলাঁম এবং বলিলাম, “আমাকে আপনি দয়। করুন? | 

গৌঁসাই বলিলেন, 

আরও পুর্বেব তোমার আসা উচিত ছিল, এখন সময় উত্তীর্ণ হয়ে গেছে। 

আরও কিছুদ্দিন অপেক্ষা কর। | 
আমি । আমার এখনই সাধন নিতে ইচ্ছ! হয়। 

গোসাই। সে তে। খুব স্থুখের কথ । এই ই তো সময়, এই সময়েই তা 

এ সব করতে হর । এখন থেকে নিয়মমত এ সব সাধন-পণে চললে, অনম্তকাল 

এর একটা স্থফল ভোগ করবে । পরে কর্ব-এ আশায় থাকা ঠিক নয়; 
পরে কত বিষ্ম ঘটুতে পারে । সম্প্রতি শীঘ্রই আমি পশ্চিমে যাচ্ছি। পশ্চিম 

থেকে ঘুরে আসি; আঁর-তোমাদেরও তে। স্কুল ছুটি-_বাড়ী ধাবে। বাড়ী 

থেকে এস, পরে সাধন হবে । সাধন নিলে :এখন অন্ততঃ পনের দিন জামার 

কাছে তোমার থাকা আাঁবশ্যক হবে । তাতে অস্বিধা আছে। | 
আমি। বাড়ী গিষে কি নিয়মে চল্বো ? 

গোসাই। নিয়ম আর কি ? যেমন চল্ছঃ তেমন্হ চলবে । বেশ পবিত্র ভাঁবে 

থাকবে । মনে কোন প্রকার খারাপ চিন্তা আস্তে দিবে না-_-ওতে বড় অনিষ্ট 

হয়। মনটি সর্বদাই" পবিত্র ও প্রফুল্ল রাখবে । চিত্তি প্রফুল্ল না! ঘাক্লে 
ধর্ম-কম্ম কিছুই হয় না । খুব কাতর হ'য়ে ভগবানের চরণে প্রার্থনা করতে হয় 

আর প্রার্থনার ভাবটি সর্বদা মনে রাখতে হয়। লেখা-পড়া করার সময়ে, 



আ।মদাচাবা আ।হ্।বিজয়কুষ্ গোন্সামী । 
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থাবার্তী বলার সময়ে, পথে ঘাটে চল্্তে ফির্তে, সর্বদাই, ৫৭ মিনিট? অন্তর 
অন্তর একটু একটু অবসর নিয়ে, দু'এক মিনিট ভগবানকে প্ররণ করতে হয়। 
তিনি সর্বদাই সঙ্গে সঙ্গে রয়েছেন, আমাকে কত ভালবাসেন, প্রতিক্ষণে আমাকে 

কত প্রকারে দয়া কর্ছেন-_-এ সব মনে করে? পুনঃ পুনঃ তাঁকে নমস্কার 

করতে হয়।' এই ভাবে প্রতিকার্মে তাকে স্মরণ করে চল্লে অল্প সময়েই 

তার কৃপালাভ করা যায় । এ সময়ে লেখা-পড়ায় বিশেষ মনোযোগ রাখা কর্তব্য ; 

লেখা-পড়৷ অগ্রাহ্য করলে পরিণামে সকল দিকেই অনিষ্ট হয়। এখন এই স্ব. 
কথা মনে রেখে চল্তে চেষ্টা কর; উপকার পাৰে । 

সাধনপ্রাপ্তির তীব্র আকাওকা । 

কয়েকদিন পরেই পুঞ্জা উপলক্ষে আমাদের স্কুল বন্ধ হইল। ১৬ই আশ্বিন শুক্রবার 
মধ্যান্তে আহারাস্তে, প্রসিদ্ধ “মীরের বেগে" মাঝিদের নৌকা ভাড়া করিয়া, মেজদাদ। ছোটদাদ। 

প্রভৃতির সঙ্গে বাড়ী রওন! হইলাম । তালতলার খাল ধরিয়া কিছুদূর যাইয়! মাঝির রাস্তা 

ভুল করিল। রাত্রি প্রাপস সাড়ে নয়টার সময়ে বাড়ী পৌছিলাম। এবারে বর্ষায় পদ্যা। 

নদীর জল অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়াছে। দেশের প্রায় সকলেরই বাড়ী জলে “ডুবুংডুবু” । আমাদের 

বাড়ীর উপরেও ৭।৮ ইঞ্চি জল উঠিক্লাছে। এক ঘর হইতে অন্ত ঘরে যাওয়ার জন্ঠ 

ইতিপুর্কেই উঠানের উপর বাঁশ পাতিয়া সাকো করিয়! রাখা হুইয়াছে। পাড়ার প্রায় সকল 

বাড়ীতেই ডিঙ্গী নৌক। থাকার পরস্পরের দেখা সাক্ষাতে বিশেষ কোনও অস্থবিধা নাই। 
প্রত্যহ অপরাহ্ণ ১২।১৪টি সমবযস্ককে লইয়! নবকাস্ত বাবুর বাড়ীতে যাই। সেখানে সক্কীর্তন 
উপাসনাদি করিয়! রাত্রি প্রায় নয়টায় বাড়ীতে আসি। আমার প্ররোচনায় ছটি বদ্ধু 

ত্রাহ্মধন্্ অবলম্বন করিয়াছেন। কিন্তু, উপবীত না থাকিলেও, তীহাদের লইয়া আমাদের 
সমাজে কোন গোলমাল নাই। পাড়ার বৃদ্ধের তাহাদিগকে উপবীত লওয়ার জন্ত অনেক 

বুধাইক়াও কোন ফল পান নাই। এখন তীছার! সে চেষ্টায় নিরাশ হইয়া বলিতেছেন, 
«ওহে আমাদের ছর্নীতির চিহ্ন গলার দড়ি-__তা। ষেন ত্যাগই করেছ; তোমাদের ব্রাহ্ম সভ্যতার 
স্থনীতির চিহ্ন জাম! সার্ট সর্বদা পরাট। ছাড়লে কেন? ওগুলো! গায়ে রাখলেও যে বাচি।” 
আমি আজ পধ্যস্ত উপবীত ত্যাগ করিতে পারিলাম না বলিয়! ব্রাঙ্গ বন্ধুরা বড়ই হুঃখিত ? 

সর্বদাই আমাকে সে জন্য তাহারা অনুযোগ করেন, সমক়্ে সময়ে কাপুরুষ বলেন। এবারে 
ছুটির পর ঢাকাদ্র খাইয়া প্রকাশ ভাবেই ব্রাহ্মস্ধাজে প্রবেশ করিব, সকলে অনুমান 
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করিতেছেন। মাও ভয়ে বড়ই বাস্ত হুইয়! পড়িয়াছেন। তুলসীগাছের সম্থে নির্জনে 1 
করিয়া বসিয়া! ম! কাঁদিতে কীদিতে তুলসীকে মনের ছুঃখ জানান । মা'র বিশ্বাস_-তুলসীর 

রূপা হইলে আমি আর ব্রাহ্ম হইব না। ছুটি শেষ হইলে, ঢাঁক। রওনা হওয়ার সময়ে মা 

আমাকে বলিলেন, প্ধন্মম ধর্ম করিয়। পৈতাট। ফেলিস্ না। ঠাকুর তোর মনস্কামন। পুর্ণ 

কর্বেন। গলায় পৈভাটি রেখে তুই ধর্্ম-কন্্ম কর্__এই প্রার্থনা করে প্রতিদিন আমি 
শিবের মাথায় বেলপাতা দিই ।” এই বলিয়া মা তাহার হাতের তিনটি অস্থুলী নিজ 

জিহবায় স্পর্শ করিয়া, পায়ের ধুলা! তাহাতে মাখাইয়1, আমার মাথায় ঘষিয়। দ্রিলেন। মা'কে 

প্রণাম করিয়া আমি ঢাকায় রওনা হইলাম । 

ঢাকায় আসিয়! শুনিলাম, গো্বামী মহাশয় এ পধ্যস্ত ঢাকায় ফিরেন নাই; তবে, শীঞ্জই 

আমিবেন। আমি দিন রাত তাহার আগমনাকাক্ষায় অস্থির হইয়া কাল কাটাইতে 

লাগিলাম । উপবীতত্যাগ ও ব্রাহ্গধন্মে দীক্ষাগ্রহণ করার ঝেণিক আমার কমিয়। গেল। 
গোসাই আমাকে কি সাধন দিবেন, অহুনিশি শুধু তাহাই আমি ভাবিতে লাগিলাম। 

অগ্রহায়ণের প্রথম ভাগেই গোস্বামী মহাশয় ঢাকায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ছাত্র- 

সমাজে মহা “ধুমধাম” পড়িয়া গেল, ব্রাঙ্গপমাজ্জে আনন্দের আর সীমা নাই। সকলেরই 

সুখ প্রফুল্ল । গৌসাইয়ের আগমনে আবার দলে দলে লোক ব্রাহ্গমন্দিরে আসিতেছেন। 

আবার ব্রাহ্মলমাজে নিত্য উৎসবের শ্রোত। প্রত্যহ সন্ধ্যা-কীর্তনে ভাবের বিচিত্র ব্যাপারে ও 

উচ্ছাসে সকলেরই চিত্ত গোশ্যামী মহাশয়ের প্রতি আকুষ্ট হইতে লাগিল । শুনিতেছি, এবারে 

গোস্বামী মহাশয়, কাকিনিয়। গ্রভৃতি স্থানে গমন করিয়া, উপাসনা, বন্তৃত৷ ও সংকীর্তনোৎসবে 

জীবস্ত ধর্মের এক অপূর্ব স্রোত প্রবাহিত করিয়া আসিয়াছেন। 

সাধনপ্রাপ্তির বাধা ছোটদাদা । 

আগামী শনিবার ছাত্র-সমাজে গোস্বামী মহাঁশয়কে বক্তৃতা করিবার জন্ত অনুরোধ করিতে 

হানিদতা কয়েকটি বন্ধুকে লইয়! প্রচারক-নিবাসে উপস্থিত হইলাম । বক্তৃতা করিতে 
য় সপ্তাহ, গোস্বামী মহাশয়ের আর তেমন উৎসাহ নাই, দেখিলাম । যাহা হউক, 

১২৯৩ সন। শরীর সুস্থ থাকিলে চেষ্টা করিবেন, বলিলেন। আমার বন্ধু কয়টি 
একথার পর চলিয়! গেলেন । কিন্তু, আমি তাহার কাছে বসিক্পা রহিলাম। তখন ওখানে 

কেবল শ্রীযুক্ত শ্রীধর ঘোষ ও অনাথবন্ধ মৌলিক মহাশয় বসিষা ছিলেন। তাহার! আমাকে 
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লিলেন__“তোমার কি গোপনে কিছু জিজ্ঞাসা কর্বার আছে?” প্র কথায় গোসাই 

জামার দিকে চাহিয়। বলিলেন, “ন্বি” ন্বভ্নন্বে, ল্রভল মনা? শ্রতন্ল গাচ্ছে 
ন্বভল্ত্তে ্কগোন্ন স্ণক্। লাই স্মচ্হত্ত্ হবভল |” 

আমি বলিলাম-_স্কুলবন্ধের পৃর্ববে আমি একবার বলেছিলাম । * 
গৌসাই। হা, তাই £ সাধন নিতে চাও ? আচ্ছা, সাধনের নিয়ম প্রণালী সব 

জানতো? , 

আমি । যতটুকু প্রকাশ আছে ততটুকুই মাত্র আনি। 

গৌসাই। এই সাধন নিলে যিনি যে অবস্থার লোক তাকে সেই অবস্থার 

সব কাজ করতে হয়। সংসারীদের সংসারকান্যে অবহেলা করলে অন্যায় হয়। 

সেইপ্রকার ছাত্রদেরও নিয়মমত মনোযোগ করে পড়াশুনা করতে হবে ; না হ'লে 

অনিষ্ট হয়। এটি গিয়ে বেশ করে বুঝ ; পরে, কাল এসে আমাকে কলো। 

আরও যা কিছু বল্বার আছে, কাল বল্ব । | 
গোস্বামী মহাশয়ের কথা শুনিয়। আমি প্রচারক-নিবাস হইতে বাহির হইয়া পড়িলাম। 

বুড়ীগঙ্গার পারে গিয়া, একটি নির্জন স্থানে বসিয়া ভাবিতে লাগিলাম-_“ এ কি হ'লে! ? সাধন 
পাওয়ার পূর্বেই যে গোসাই একেবারে আমার মাথায় লাঠি মারিলেন ! ছুমাস ধরিয়া 
প্রতিদ্দিন মনে মনে সম্কল্প করিয়া অসিতেছি--একবার যোগ-সাধন পাইলে লেখা পড়ার 

বিষম উৎপাতহইতে নিষ্কৃতি লাভ করিব; কোনও নিভৃত পাহাড়-পর্বতে যাইয়া, আপন মনে, 

মুনি খধিদের মত দিনরাত উপাসনায় থাকিয়! এ জীবন অতিবাহিত করিব। কিন্তু গৌসাই 

আজ এ কি করিলেন ? আমার এতকালের আন্তরিক সঙ্কল্প একেবারে চুর্ণ করিয়া দ্রিলেন ! 

রাত্রি প্রায় সাড়ে নয়টা পর্যস্ত এই সব ভাবিতে ভাবিতে, অত্যন্ত উদ্ছিগ্ন ও চঞ্চল হইয়া 

উঠিলাম। পরে, আর উপাকাস্তর না দেখিয়া, একান্ত মনে গোৌসাইয়ের চরণোন্দেশেই 

নমস্কার করিয়া জানাইলাম--" গৌসাই, আমাম় দক কর। আমি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইতে 

পারিব না। “নিয়মিত” “মনোযোগ ”-এ স্ব কথায় আমি রাজী হইতে পারিব না। 

লেখা-পড়া করিব, ইহাই মাত্র বলিতে পারিব। আমাকে এই আশায় তুমি নিরাশ 
করিও না। প্রাণের র্লেশ বুঝিয় দয়া কর-_এই তোমার চরণে প্রার্থনা |” 

গৌসাই মনের কথা বুঝেন__আমি ইহা একেবারেই বিশ্বাস করি লা; কিস্তু অস্তরের 

আবেগে এইপ্রকার প্রার্থনা আপনাহইতেই আসিয়। পড়িল $ চাপিয়৷ রাখিতে পারিলাম না। 
চাও ৪ 
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পরদিন সময় বুঝিয়া গোস্বামী মহাশয়ের নিকটে উপস্থিত হুইলাম। প্রণাম করিয়া 

বসিতেই, তিনি আমাকে বলিলেন-_ন্শিহ € হল্মেত্ছে € 
আমি বলিলাম-_ আজ্ঞা, হা । লেখা-পড়! কর্ব»। 'গোঁসপাই একটু হাসিয়। বলিলেন__ 

£ আচ্ছা! আরও একটি কথা আমার বল্বার আছে। এখন আর আমার 
কোনও আপত্তি নাই। শুধু, তোমার অভিভাবকের অনুমতি হ'লেই হ'লো। 

অভিভাবকের অমতে সাধন দেওয়ার নিয়ম নাই । এক-শ বছরের বু্ধেরও যদি 

কেহ অভিভাবক থাকেন, তার অনুমতি নিতে হয়। তোমাকে আর কিছুই ব্ল্বার 

নাই । অভিভাবকের অনুমতি পেলেই হবে । | 

একথা শুনিয়া আমার মাথায় যেন বজ্র পড়িল। ভাবিলাম-_ গৌসাই এ যে আমাকে 

আরও বিষম সঙ্কটে ফেলিলেন” । গোৌসাইকে বলিলাম, “অভিভাবকের অনুমতি আমি কি 

প্রকারে লইব ? আমার দাদার তিনজনেই তো আমার অভিভাবক £। 

গৌঁসাই বলিলেন--. 

তা হ'কৃ; এখানে তোমার যে দাদ! আছেন তার একখানা পত্র পেলেই, 

নিশ্চিন্ত হয়ে, সম্তষট মনে আমি তোমাকে সাধন দিতে পারি । অনেকে মনে 
করেন, ছেলেপিলেদের এই সাধন দিয়ে আমি নষ্ট কর্ছি। অনুমতি না নিযে 

সাঁধন দিড্ুল তাদের অভিশাপ আমাকে নিতে হয়। 
গৌসাইয়ের একটি শিষ্য উকিল শ্রীযুক্ত হরিচরণ চক্রবর্তী এই সময়ে জিজ্ঞাসা 

, করিলেন, “ এ কি সাধন পাবে ? » 

গৌসাই বলিলেন-__ 

কাল দেখলাম ব্যাকুলতা স্থন্দর আছে, এবার অবস্থা বেশ হয়েছে। 

আমাকে বলিলেন-__ 

তুমি অন্হির হয়ো না; সাধন তোমার হবেই । কিছু সময় ধের্য্য ধর । 
দাদাদের অনুমতি কখনও আমি পাইব নখ, ইহা নিশ্চয় জানি) কিন্তু গৌসাইয়ের এই 

কথ।'ছু'টি শুনিয়া আমার একটু আশা হইল। সন্ধ্যার সময়ে বাসায় আসিয়, ছোট দাদা 
শ্রীযুক্ত সারদাকাস্ত বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশরকে আমার অভিপ্রায় সমস্ত জ্ঞাপন করিল, 

গোৌঁসাইয়ের নিকটে দীক্ষা-গ্রহণের অনুমতি-পত্র চাহিলাম। গৌসাইয়ের নিকটে সাধন 

লইব শুনিয়াই' তিনি খুব চটিয়! গেলেন, এবং কখনও অনুমতি দিবেন লা পরিষ্কার বলিলেন। 
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«ছোট দাদার কথা শুনিয়া ও ভাবগতিক দেখিয়া আমার মাথা ঘুরি গেল। আমি লেপ 
মুড়ি দিয়া শুইয়া পড়িলাম। রাত্রি প্রায় দশটার সময়ে ভিতরের যাতনা আমার এত অসহা 

হইল যে আর আমি চাপিক়া রাখিতে না পারিয়া চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিলাম। 
«মেসের ” সমন্ত ছেলেরা তখন “কি হ'ল, কি হ'ল” বলিরা, পড়াশুনা! ফেলিয়া, সকলে 

আসিয়া আমাকে ঘিরিয়া দাড়াইল। ছোট দাদাও আসিলেন এবং আমাকে ডাকিয়া বাসার 

বাহিরে রাস্তায় লইয়া গেলেন। তিনি খুব বিরক্তির সহিত বলিলেন_-“ আমার কাছে 

প্রতিজ্ঞ! ক'রে বল্-_আমাদের মতের বিরুদ্ধে কখনও কোনও কাজ কর্বি না) যতকাল 
লেখাপড়া করুতে ব্ল্ব, খুব মনোযোগ দিয়ে লেখাপড়! করবি ; আমাদের পরিবারের যাতে 

অনিষ্ট হয়, এমন কোনও কাঞ্জ কথনও করবি না।” আমি বলিলাম-_“ আচ্ছা ; অনুমতি- 

পত্র দিন, যা যা বল্লেন তাই কর্থ।৮” ছোট দাদ। একটু থামিয়। বলিলেন---“ আচ্ছা, 

কাল আরও কতকগুলি “লিষ্ট” ( ফর্দ ) ক'রে দিব; সেই মত চল্বি প্রতিজ্ঞা করলে অনুমতি 

দিব।*৮ যে রূপেই হক অনুমতি লইতে হইবে ভাবিয়া, আমি ছোট দাদার কথাক্স সন্মত 

হইলাম । 

সকালে ছোটদাদার নিকটে অন্থমতিপৃত্রের কথা তুলিতেই তিনি, খুব রাগি্থা, আমাকে 

১৩ই অগ্রহায়ণ, ধমক দিয়! বলিলেন-_”সে সব কিছু হবে না। যোগ কর্লে ভয়ানক 

ঞ বিটি রোগ জন্মে। মাথাতো একেবারেই নষ্ট হঃয়ে যায়। ভাল ভাল লোক 

ওর ভিতরে গিয়ে চিরকালের মত একেবারে অকম্ম। «ভেড়া * হয়ে গেছে । আমি তে। 

অগ্গুমতি দ্িবই না; দাদারাও কেহ অন্থমতি না দেন, সে জন্ত তাদের চিঠি লিখ ব।” 
এই সব বলিয়া আমাকে তিনি খুব গালাগালি করিলেন। ছোট দাদার গালি থাইয়! 

ক্রোধে ও ক্লেশে আমার বুক জ্বলিয়৷ যাইতে লাগিল। কি আর করিব? উপায় আর না 

দেখিয়া গৌসাইয়ের নিকটে ট্পস্থিত হইলাম। গৌসাইকে এই সমন্ত বিবরণ পরিফার 

করিয়। বলিলাম । 

গৌসাই বলিলেন__ ্ 

তিনি নিজে অনুমতি নাই দিলেন । দাদাদের একটু লিখতে আর আপত্ি কি? 

অকপট বিশ্বাসে অব্যর্থ শক্তি। 

“এই সময়ে প্রচারক-নিবাসে অনেক লোক আসিয়া পড়িল। আন কোন কথাই 

হইল ন।। আজ রবিবার, সারাদিনই প্রচারক-নিবাসে গোস্বামী মহাশয়ের নিকটে লোকের 

এ 
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ভিড়। অপরাহ্ে স্কুল-কলেজের ছাত্র, আফিসের বাবু$ এবং বাউল, বৈষ্ণব, মুসলমান ও খৃষ্টান 
প্রভৃতির সমাগমে ব্রাঙ্মলমাজের অঙ্গন লোকে পরিপুর্ণ হইল । গোস্বামী মহাশয়ের আসনঘরে 

কুষ্ণকান্ত পাঠকের “যার যার যেরূপ উদয় হয় মনে, সময়ে সেরূপের দেখ! মিলে কই?” এই 
গানটি অপূর্ব্ব জমাট ভাব ধারণ করিল। বাহিরে ধাহার! ছিলেন, তীহারাও ভাবে অভিভূত 

হুইয়। পড়িতে লাগিলেন । ক্রমে সন্ধ্যা সম(গত হইল । নিক্নমিত সময়ে বেদির কার্যে ব্যাঘাত 
ঘটবে অনুমানে সঙ্গীত থামাইয়! দেওয়া হইল; গোস্বামী মহাশয় চোখ-মুখ মুছিক্প!, সমাজগৃহে 

যাইয়া, উপাসনা করিতে বসিলেন। ঘরে বাহিরে ধিনি যে অবস্থায় ছিলেন, প্রথমহুইতে 

বেদ্দির কার্ধ্য শেষ না হওয়| পর্য্যস্ত তিনি সেই ভাবেই রছিলেন ৷ গোস্বামী মহাশয়ের উপাসনায় 

একবার কিছুক্ষণের জন্ত কেহ যোগ দিলে শেষপর্ধ্যস্ত তাহার আর না থাকিয়া উপায় নাই। 

আজিকার “উদ্বোধন” কালের উপদেশগুলি-_-আমার মনে হইল যেন আমাকেই বলিতেছেন। 

সরল বিশ্বাসে, থার্থ কাতর হইয়া, কেহ ভগবানের নিকটে প্রার্থনা করিলে, ভগবান নিশ্চয়ই 

তাহার প্রার্থনা পূর্ণ করেন, ইহার দৃষ্টান্ত দেখাইতে তিনি একটি ঘটনার উল্লেখ করিলেন। 
__« একবার ইউরোপে কোন দেশে দীর্থকালব্যাপিনী দারুণ অনাবুষ্টি হয়। সর্বত্র বৃষ্টির জন্য 

প্রার্থনা আরস্ত হইল। সেই সময়ে একটি সহরে, সকলে সমবেত হইয়া বৃষ্টির জন্য প্রার্থন! 
করিবেন-_এই মর্দ্দে বিজ্ঞাপন দেওয়া! হইল। নির্দিষ্ট দিনে সন্ধ্যার পূর্বেই নগরবাসী সকলে 
গির্জাক্প উপস্থিত হইতে লাঁগিলেন। এ্রী সময়ে একটি বালক, ছাঁতা। হাতে, উপাসনার স্থলে 

আসিল । বালকের হাতে ছাতা দেখিয়া! সকলে তাহাকে বলিলেন, “কি হে, বালক, তুমি ত 

বড় বোকা দেখছি । এই সময়ে ছাত। কেন 1?” বালক বলিল-_“ আজ বৃষ্টির জন্য ..প্রার্থন! 

হইবে । ভগবান্ বৃষ্টি দিবেন, তখন কি কর্ব? ছাতা না থাকলে ঘে ভিজে ভিজে বাড়ী 

যেতে হবে।” সকলে বালকের কথা শুনিয়! অবাক্ হইলেন। প্রার্থনার পরে যথার্থই বৃষ্টি 

হইল। তখন বালক সকলকে বলিল, “ ভগবানের উপর তোমাদের যদি বিশ্বাস থাকতো, 
ছাতা ফেলে আঙ্্তে না । এখন দেখ, তোমর! প'ড়ে রইলে, আমি চলে যাচ্ছি ।” এই ঘটন! 

অবলম্বনে গোস্বামী মহাশয়, অনেকক্ষণ ধরিয়া, *সরল বিশ্বাসে কাতরতার সহিত প্রার্থনা, 

বিষয়ে উপদেশ দিলেন ; অতঃপর, উপাসনার শেষ ভাগে করঞ্জোড়ে সকলকে নমস্কার করিতে 
করিতে বলিলেন__ 

তোমাদের পায়ে পড়ে বল্ছি, একবার মাকে ডাক । শিশু যেমন মাকে 
ডাকে, একবার তেমনই ভাবে, কাতর হ'য়ে, ডাক । মায়ের কত দয়া! আমার 

মত পাপীকেও যখন মা কৃপা করছেন, তখন কেহই আর বঞ্চিত হবে না। বিশ্বাস 
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ক'রে মাকে ডাকলে নিশ্চয় মাকে পাবে । আমি শোনা কথ! বল্ছি না, কল্পনার 

কা বল্ছি না, যথার্থ কথা বল্ছি, নিজ জীবনের দেখা কথা বল্ছি, নিজে 

প্রত্যক্ষ ক'রে বল্ছি। সরল ভাবে মাকে ডাকৃলেই মাকে পাওয়া ঘা? একবার 

মাকে ডেকে দেখ; একটিবার তেমন ভাবে মাকে ডেকে দেখ, নিশ্চয় দয়া 

কর্বেন। আমার মন্ভকে পদধূলি দিয়ে সকলে আশীর্বাদ করুরস জয় 'মা! 

জয় মা! জয় মা”! তুমিই সত্য, তুমিই সত্য, তুমিই স্ত্য । রা পু 

সাধনপ্রাণ্ডির বাধা মেজ দাঁদা। 

আজ স্কুল হইতে আপার পরে “ছোট দাদ! বলিলেন__“ মেজ দাঁদ1 (শ্রীযুক্ত বরদাঁকাস্ত 
১৫ই অগ্রহায়ণ, বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় ১ ঢাকায় আসিক়াছেন; তিনি একরামপুরে তাহার 

মঙ্গলবার, ১২৯৩। শ্বশুর মহাশয়ের বাপাক্স উঠিক্সাছেন ; কল্য বৈকালে তোমাকে তাহার 

নিকটে যাইতে বলিয়াছেন । * মেজ দাদার কথ! শুনিয়াই আমার হৃৎকম্প উপস্থিত হইল । 
নিশ্চয়ই সাধনসম্বন্ধে কথা! তুলিয়া আমাকে গুরুতর শাসন করিবেন, বুঝিলাম। 

সারারাত ও পরদিন দুঃসহ উদ্বেগে কাটাইগ্া, নির্দিষ্ট সময়ে “তাঞ্+ মহাশয়ের বাসায় 

গেলাম । মেজ দাদার নিকটে গিয়। প্রণাম করিস দাড়াইতেই তিনি একেবারে অগ্নিমূর্তি 

হইয়া গেলেন । অত্যন্ত তীব্রভাষাক় কর্কশন্বরে গালি দিতে দিতে যেন ক্ষেপিক্সা উঠিলেন। 

চটিজুতা হাতে লইয়। আমাকে প্রহার করিতে ছু' চার পা অগ্রসর হইলেন; ভাগাক্রমে 

তখন বৌদ্দিদ্দির বাধ! পাইয়া থামিক্স গেলেন । অবশেবে আমাকে বলিলেন__« যোগ" 

শব্দটি ফের ধদি কখনও তোর মুখে শুন্তে পাই, জুতিয়ে পিঠের ৮ছাল চামড়া তুলে 

দ্রিব। আমাদের তে! যত প্রকারে অপমান কর্বার কর্ছিস; এখন মৃত পিতাকে ও 

নরকস্থ কর্বার চেষ্টা হুঃচ্ছে! তুই মর্লে আমাদের সকল। উৎপাতের শাস্তি হর ”__ 

ইত্যাদি । প্রায় অর্দ ঘণ্টা কাল এইরূপ গাপি খাইয়া, কাদিতে কাঁদিতে আমি 

সেই বাসাহুইতে বাহির হইয়া আসিলাম। স্ত্রীলোকের সম্মথে এই অপমান ! রাধে, 

অভিমানে ও ক্লেশে আমার আত্মহত্যা করিতে ইচ্ছা হইল । আরও একবার যোগসাধন- 

লাভের চেষ্টা করিয়া দেখিব ; বিফল হইলে পশ্চাতে যাহা হয় করিব-_-স্থির*'করিলাম। আজ 

ভগবান্কে সাক্ষী করিয়া প্রতিজ্ঞ করিলাম__-“যদি তাহার ক্কপান্প এই সাধন জীবনে লাভ হয়, 
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তবে আমার যোগশক্তি দারুণ বিরুদ্ধমতি মেজ দাদার ও পরে ছেণট দাদাক্স উপরে সর্ধবপ্রথমে 

প্রয়োগ করিয়া, ইহাদ্দিগকে গৌসাইয়ের চরণেই আনিয়। বলি দিব। দীক্ষালাভের পর প্রথমে 
আমার এই সঙ্বল্লেই সাধন ভজন তপস্ত! আরম্ভ হইবে+। 

হতাশায় আশ্বাস | 

অভিভাবকদের সম্মতি লইয়া দীক্ষা-গ্রহণ আমার কখনও হইবে না বুঝিয়া, গোস্বামী 
মহাশয়ের উপর আমার ভয়ানক অভিমান আসিল। স্থির করিলাম, আর একবার দীক্ষার 

জন্য বলিয়া দেখি; এবারেও বদি গোস্বামী মহাশয় পূর্বের স্তায় “পাক দেন? বা ওজর 

করেন, দস্তর মত দশ কথা শুনাইয়া আসিব । কেন? ত্রাঙ্গধন্মে সহজ সহস্র লোককে তিনি 

যে দীক্ষা! দিয়াছেন, তাহাতে কি কখনও কাহারও অভিভাবকের মতামতের অপেক্ষা 

করিপ়াছেন? তার পরে, যর্দি কোন এক পরিবারের কর্ত। নাস্তিকই হয়, তাহা হইলে 

কি সে পরিবারস্থ কাহারও আর ভগবানের নাম লওয়ার অধিকার থাকিবে না? 

, অভিভাবকের সম্মতি লওয়ার প্রয়োজন কি সর্বসাধারণের জন্ঠঃ 'না, এ ব্যবস্থা শুধু আমারই 

পক্ষে? 
স্কুল ছুটির পর, সোজা একেবারে গোস্বামী মহাশয়ের নিকটে গিয়। উপস্থিত হইলাম । 

দাদাদের অনুমতি পাইলাম না জানাইতেই, তিনি আমাকে পিজ্ঞাসা করিলেন-_ 

তোমার বড় দাদা কোথায় আছেন ? 

আমি বলিলাম-_-বড় দাদ! (শ্রীযুক্ত হরকাস্ত বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় ) উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে 

ফয়জাবাদে ফ্ন্যাসিল্টাণ্ট সার্জন । 

গৌসাই। আচ্ছা, তুমি অনুমতির জন্য তাকে লিখে দাও । তিনি তোমাকে 

অনুমতি দিবেন । ব্যস্ত হয়ো না, সব ঠিক হয়ে আস্বে । 

“যদি বড় দাঁদাও অনুমতি না দেন তবে কি হইবে 2” একথা বলিতে আরম্ভ করামাত্রই 

শ্রীযুক্ত হরিচরণ চক্রবর্িপ্রভৃতি গৌসাইয়ের কয়েকটি শিষ্য, আমার সে কথায় বাধা দিয়া, 

হাতে ধরিয়া আমাকে বাহিরে লইয়| গিয়া! বলিলেন-__“ ও কি? গোৌসাইয়ের কথার প্রতিবাদ 

করছিলে! ওতে যে 'অপরাধ হয়। উনি যা বল্লেন তাই কর, বড় দাদাকে লিখে 

দেও। উনি যখন বলেছেন, তখন নিশ্চয়ই তিনি অনুমতি দিবেন।” আমি একথ। 

শুনিয়া অবাক হইলাম; হাসিও পাইল। ভাবিলাম-_-“ হা ভগবান ! এমন -কুসংস্কারী লোকও 
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অ$বার ব্রাহ্গসমাজে আসে”! যাহা হউক, কাহাকেও আর কিছু না বলিয়া বাষায় 

চলিশ্পা আসিলাম ; এবং অনুমতির জন্ত সমস্ত বিষয় পরিফার করিয়া বড় দাদাকে লিখিয়া 

জানাইলাম । 

সাধনলাভে বড় দাদার সম্মতি । 

ড় দাদা, আমর পত্র পাইয়্াই, কালবিলম্ব না করিয়! উত্তর দিলেন । গোস্বার্মী মহাশয়ের 

অগ্রহায়ণের নিকটে ষোগস।ধন গ্রহণ করিব শুনিয়া তিনি সন্তোষপ্রকাশপূর্বক আমাকে, 

মধ্যভাগ। উৎসাহ দিয়, অনুমতি গ্রাদান করিয়াছেন । তবে পত্জের শেবাংশে তিনি 

লিখিয়ছেন-_“ ভগবানকে লাভ করিবার জন্য তুমি ফে' পথ অবলম্বন করিতে ব্যস্ত হুইয়াছ 

তাহাতে আমার কোন আপত্তিই নাই, বরং সন্তোষের সহিত উৎসাহই দিতেছি । কিন্তু মা 

আমাদের বর্তমাম আছেন; সুতরাং এ বিষয়ে শুধু আমাকে জিজ্ঞাস! না করিয়া! মা"রও 

অন্থমতি লওয্ী উচিত। * পত্রখানি পড়িয়া, তৎক্ষণাৎ আমি গোস্বামী মহাশয়ের 

নিকটে উপস্থিত হইলাম। দাদ।র পত্রের মন্দ বলাতে তিনি উহা সকলের সমক্ষেই পড়িয়। 

শুনাইতে বলিলেন। শুনিয়া সকলেই দাদার খুব প্রশংসা করিলেন। গোস্বামী মহাশয় 
আমাকে বলিলেন__ 

এই পত্রখান৷ তোমার দলিল, বেশ বত্র ক'রে রেখে দিও। এবার 

.তোমার প্রায় সমস্তই শেষ হয়ে এল। আর একটি কাজ বাকী আছে। 

শুসটি হলেই সব হয়। তোমার দাদা তোমার মা ঠাক্রুণের অনুমতি নিতে 

লিখেছেন । এখন তুমি একদিন বাড়ী যেয়ে মা'র অনুমতি নিয়ে এস। 

তা হ'লেই হয়। | 

আমি বলিল!ম, যোগের কথা শুনলে মা আমাকে কখনও অনুমতি দিবেন না। একেই 

তিনি মনে করেন, আমি “ ধন্ম ধর্ম ক'রে সংসার ছেড়ে চলে যাৰ »। 

গৌপাই বলিলেন__ | 

তোমার মাকে যোগ টোগ ষ'ল না; “সাধন নিব”--এই শুধু বল। তা 
হ'লেই তিনি অনুমতি দিবেন । | 

গৌসাইয়ের কথ শুনিয়া ভাবিতে লাগিলাম_ এখন কি উপাঞ্জে বাড়ী যাই? 

বাড়ী যাইতে চাহিলেই তো দাদার! জিজ্ঞাসা করিবেন “কেন?*। তাহ! হইলেই 
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তো সব কথা গোপন না রাখিয়া বলিতে হইবে *। বাড়ী যাওয়া যে এ সময়ে আমাল 

পক্ষে কত শক্ত, একবার তাহা! গৌঁসাইকে জানাইতে ইচ্ছা হইল। এ সময়ে 

অনেকগুলি লোক আসিয়া পড়াতে সে স্থযোগ ঘটিল না। আমি বাসায় চলিয়া 

আসলাম । 

ব্রাঙ্গনমাজে সাংবৎসরিক উৎসব । 

আজ বাৎসরিক উৎসব উপলক্ষে ব্রা্মসমাজ স্ত্রীলোক পুরুষে পরিপুর্ণ। মন্দিরে ও 

চতৃর্দিকের প্রাঙ্গণে লোক আর ধরে না। গোস্বামী মহাশয় নিজ আসন্হইতে উঠিয! 

আ'সিয়! উপাঁসন! করিতে বেদিতে বর্সিলেন। শারদীয় পুজার আগমনে, পুজা আমিতেছে 

মনে করিয়া, দেশশুদ্ধ লোকের যে কেমন একট। আনন্দ উৎসব ও উল্লামের উদয় হয় তাহা 

বর্ণনা করিয়া, তিনি উপাসনার পুর্ধেই সকলের ভিতরে একটা আশ্চর্য্য ভাবের সঞ্চার করিয়। 
দিলেন। উপাসনা করিতে বসিয়া ছ'চার কথা বলিয়াই, ভাবে ঢলিয়া ঢলিয়! পড়িতে 

লাগিলেন-_ 

এই মা! এই যে আমার মা এসেছেন! মা আমার আজ তার কাঙ্গাল 

ছেলেদের খাওয়াতে প্রসাদের থালা হাতে নিয়ে এসেছেন। মা আমাকে প্রসাদ 

নিয়ে সাধ্ছেন | মা, আজ আমি একা পাব না; সকলকে তুমি হাতে ধরে 
তোমার প্রসাদ দাও, তবে আমি পাব । 

এই সব বলিয়া, ভগবানকে সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ করিয়াই যেন, গদগদ ভাবে, করজোড়ে, 

কাদ কাদ স্বরে ম্তব-স্ততি করিতে লাগিলেন। গোস্বামী মহাশয়ের প্রত্যেকটি কথার, 
প্রত্যেকটি শবের সঙ্গে সঙ্গে তাহার শরীর রোমাঞ্চিত হইতে লাগিল। অব্যস্ত একট 

ভাবে সকলকে একেবারে অভিভূত করিয়া ফেলিল। মন্দিরের বাহিরে, ভিতরে, 

চতুর্দিকে ভাবোচ্ছাসের *হ' ছু» শব্দ পড়িয়া! গেল। স্ত্রী পুক্রষের মধ্যে কারার রোল 

উঠিল। শ্রীযুক্ত ডাক্তার পি, কে, রাক়-প্রমুখ ছুচার জন গণ্য মান্ত পদস্থ ত্রাক্ধ, 
গোলমাল থামাইতে, * থামুন, থামুন, চুপ করুন, চুর্গ করুন” বলিক্না চীৎকার করিতে 
আরম্ভ করিলেন। তখন কে আর কার কথা গুনে? বেগতিক দেখিয়া! প্রীযুক্ত 
চক্্রনাথ রায় হাকমোনিয়মে সুর চড়াইয়া গান সুরু করিয়। দিলেন। এদিকে গোস্বামী 

মহাশয় « ভল্ম স্না” জন্ম সন” বলিয়া বেদিহইতে লাফাইয়া পড়িলেন। উচ্চ 
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নংকীর্তন আরম্ভ হুইল, গোস্বামী মহাশয় নৃত্য করিতে লাঁগিলেন। চতুর্দিকে 'বালক-বুদ্ধ- 
যুধকের স্থানে স্থানে বেহু'স হইয়া পড়িলেন। হুঙ্কার গর্জন ও বিচিত্র ভাবোচ্ছসের 

ধ্বনিতে ব্রাহ্মদন্দির পরিপুর্ণ হইয়া উঠিল। স্ত্রীলোক পুরুষ সকলেই আজ এই মহোৎসব 

মাতির! গেলেন। কতক্ষণ এই ভাবে কাটিয়া গেল, জানি না। অবশেষে গোস্বামী মহখশয় 

« কুল্লিন্বোভ5 হল্লিন্বোল | স্ছিজ্ল ভ৩১ ভিল্ল হত 5 বলিয়! হস্তদ্বার! 
সকলের মস্তকম্পর্শ করিয়া ঘুরিতে লাগিলেন। তাহার স্পর্শমাত্র ধাহার1 নৃত্য করিতে- 

ছিলেন বসিয়া পড়িলেন, ধাহার! চীৎকার করিতেছিলেন শান্ত হইলেন, এবং ধাহার! সংজ্ঞা 

হারাইয়াছিলেন তীহাদেরও বাহ্ক্ফ-স্তি হইল। অপূর্ব, আশ্চর্য্য দৃশ্ত! দেখিতে দেখিতে 
ব্রাহ্মমন্দির পুনরায় শান্ত, স্তব্ধ ও গম্ভীর ভাব ধারণ করিল। আবার গোস্বামী মহাশয় 

বেদিতে উঠিয়া! বসিলেন। অগ্ককার এই ভাষাঁতীত, নীরব উপাসনার ভাব ব্যক্ত করিবার 

উপায় নাই। ভবিষ্তাতে ম্মরণার্থ এ ব্যাপারের অতি সামান্ত একটু আভাস মাত্র এ স্থলে 

লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিলাম। এবপ ব্যাপার ব্রাহ্মমন্দিরে আমি আর ইতঃপুর্ধবে কথনও 

দেখি নাই। ূ 

গোঁসাইয়ের উপদেশ- প্রার্থনার প্রকারভেদ । 

আজ গোস্বামী মহাশয় বেদিতে বসিয়! উপদেশ দ্রিতে লাগিলেন__ 

ধশ্মকে জীবনে দৃঢ়তার সহিত অবলম্বন না করিলে, উহা! কখনও টে'কে না, 

বেশী দিন স্থায়ী হয় না। পরমেশ্বরকে আমর! এই চারপ্রকার অবস্থায় ডাকি । 

জল, বায়ু, আহার উত্তাপাদি দ্বারা যেমন এ দেহের রক্ষা হয়, পুি হয়; কোনটির 

অভাব হইলেই যেমন দেহ স্বভাবহইতেই তাহা চায়, না পাওয়া পর্য্যন্ত স্থির হইতে 

পারে না; সেইপ্রকার আত্মার কল্যাণের জন্য, আত্মার উন্নতির জন্য পরমেশ্বরের 

উপাসনা ও প্রয়োজন হয়। আত্মা স্বভাববশতঃই পরমেশ্বরকে ডাকে, তার উপাসনা 

করে; না হ'লে স্থির হ'তে পারে না। পরমেশ্বরের কাছে কোন আশ! নাই, প্রার্থন। 

নাই ; মুক্তিও চাই না, ভক্তিও বুঝি না। তিনি প্রাণের প্রাণ, তাকে না ডেকে 

পারি না, তাই তাকে ডাকি ; এই প্রকার স্বভীবহ'তে যে তাকে ডাকা, ইহা, বড়ই 
ছুল্লপভি এবং ইহাই সব্রবোকৃষ্ট | | 



১৮" প্রীশীসদ্গুরুসঙ্গ । [ ১২৯৩ সাল? 

অভাববোধেও আমরা ভগবান্কে ডাকি। কোনও একটা বিষয়ে তেমন, 
অভাববোধ হু'লে, তাহা পুরণ কর্বার জন্য যখন কাহাকেও পাই না, নিজের 

অভাব ক্লেশ দুর করিতে নিজের বিছ্া-বুদ্ধি চেষ্টা-সামর্থ্য যখন একেবারে পরাস্ত 
হ'ধে যায়, তখন চারিদিক অন্ধকার দেখে তারই শরণাপন্ন হই, তাকেই ডাকি। 

এই ভাবে ভগবানকে ডাকাঁও ভাল; ইহাতেও জীবনের যথেষ্ট কল্যাণ হয়। 
কিন্তু অভাবে পড়ে তাকে ডাকলাম, অভাব পুরণ হ'ল, আর ভার সঙ্গে কোনও 

সম্পর্কই রইল ন1; রোগের যন্ত্রণায় পড়ে ডাকলাম, রোগ আরোগ্য ভাল, আর 

তাকে ভুলে গেলাম--এই প্রকার হ'লে, এই ভাবে ডাকায়, জীবনের কোন 

উপকারই হয় না। পরে কৃতজ্ব্তা থেকে গেলেই মঙ্গল, না হলে সমস্তই 

বৃথা । 
জিজ্ভাস্থভাবে সংশয়নিবৃত্তির জন্যও আমরা ভগবানকে ডেকে থাকি । 

“ শুন্তে পাই ধর্ম বলে একটা বড়ই আশ্চর্য জিনিষ আছে; ধর্ম্মকশ্ম করলে, 

ভগবান্কে ডাকলে কোন রাই থাকে না, কোনরূপ অশান্তি নাকি অন্তরকে স্পর্শ 
করে ন। আচ্ছা, একবার ধন্মকশ্ম ক'রে, জপ-তপ করে, ভগবানকে ডেকে 

দেখাই যাক না! কেন, সত্যই তাই কিনা। হিন্দুধশ্মন অপেক্ষা ব্রাহ্মধন্ম নাকি 

ভাল। আচ্ছা, দ্িনকতক সমাজে গিয়ে দেখিই না কেন? লোকে ধশ্ম ধন 

ক”রে কত স্থার্থত্যাগ করছে, কত অপমান নিধ্যাতন যন্ত্রণা ভোগ করছে ! এর 

ভিতরে একটা কিছু আরামের বস্তু থাকৃতেও পারে । আচ্ছা, একবার চেষ্টা 
করে দেখাই যাক্ না কেন এতে কিছু আছে কি না”_--এই ভাবের লোকই আজ 
কাল অধিক । এদের প্রার্থনা উপাসনাপ্রভৃতি সমস্তই সন্দেহে পরিপুর্ণ । 
ভগবান্কে পরীক্ষা-করিতে যেন ইহার। আসেন। শ্রদ্ধা-ভক্তিশুন্য সংশয়াপন্ন মনে 
এসব লোক ভগবানকে ডেকে কোন ফলই পান না৷ | 

অন্ুকরণের ভাবেও আমরা ভগবানকে ডেকে থাকি । “যাঁর ধাশ্মিক, লোকে 
তাদেরকেমন একট। সম্মান করে; ধাশ্মিক লোককে সকলেই কেমন বিশ্বাস 
করে! একটু ধর্ম কর্মের অনুষ্টান করলে, ভগবানের নাম নিলে, লোকসমাজে 



অগ্রহায়ণ । ] ্ প্রথম খণ্ড । | ১৯ 

মদি একট! প্রতিষ্ঠ। হয়, ক্ষতি কি? মানুষ সম্মানলাভের জন্য কতই তো করে ! 
আঁমি যদি একটু ধর্মের অন্ুকরণই ক"রে, কীর্তনাদিতে দু'চারবার “ হরিবোৌল 

ব'লে, চীৎকার কর্লে ও লক্ষ বন্ফু দিলে, বা উপাসনাতে একটু চোখের জল 

ফেলিলেই সেই সম্মান পাঁই, লাভ বই লোকসান তে৷ কিছুই নাই। একবার 
দেখাই যাক না, করেই দেখি না” এইগ্রকার কপটভাবে ধশ্মের 

অনুকরণ করা অতি নিকৃষ্ট । ইহাতে কল্যাণ তো কিছুই হয় না, বরং আত্মার 
অনিষ্ট হয়। 

সাধনলাভে মায়ের অনুমতি | 

উৎসবান্তে, একদিন সন্ধ্যার পর ছোট দাদ! বলিলেন যে, “কতকগুলি প্রয়োজনীয় জিনিষ 

বাড়ীতে লইয়া! যাইতে মেজ দাদা বলিয়। পাঠাইয়াছেন। আগামী কল্যই সে সমস্ত লইয়| 

তোমাকে বাড়ী যাইতে হইবে'। আমার প্রতি ভগবানের কি আশ্র্যয কপা! পরদিনই 

সকালে বাড়ী রওনা হইলাম । এ দিকে বাৎসরিক উৎসবও শেষ হইল। এই উৎসবেই 

আমি উপবীত ত্যাগ করিয়া ব্রাহ্গধর্থ্মে দীক্ষা হণ করিব, সর্ধ্বত্র ইহ! রাষ্ট্র হইয়! পড়িয়াছিল। 

শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত ঘোধ, ডাক্তার পি কে রায় এবং নবকাস্তবাবু-প্রভৃতি অনেকে আমাকে 

উৎসাহ দিয়! বলিয়াছিলেন, * ব্রাহ্ম হইলে যদি দাদারা লেখা পড়ার থরচ বন্ধ করেন, আমর! 

" তোমার সমস্ত ব্যয়ভার বহন করিব।” মাতা ঠাকুরাপীও মনে করিষা রাখিয়াছিলেন__ এবাদ্ব 

আমি একটা কিছু করিব। অকন্মাৎ অসময়ে বাঁড়ী পৌছিলাম দেখিয়! মা একটু বিন্মিত 
হইলেন। গলায় নজর করিয়া পৈতা৷ দেখিতে পাইয়া ঠাণ্ডা হইলেন। অবসরমত, পরদিম 

মাতা ঠাকুরাণীর আহিিকান্তে পায়ে পড়িয়া প্রণাম করিয়া বলিলাম--“ মা, আমি দীক্ষা নিব, 

আমাকে অন্থমতি দাও |, শুনিয়াই মা কীপিয়া উঠিলেন, বলিলেন__“তুই কি পৈতা ফেলে 

ব্রাহ্ম হবি? আমি বলিলাম--“না, মী) আমি গৌঁসাইয়ের কাছে সাধন নিব। তুমি 

আশীর্বাদ ক'রে অনুমতি না দিলে তিনি আমাঁকে সাধন দিবেন ন11” এই বলিয়া, আবার 

লুটাইয়৷ পড়িয়া মার প1 ছু*টি জড়াইয়! ধরিলাম | মা তখন আমার মাথায় হাত বুলাইয়! 

আশীর্বাদ করিয়া বলিলেন_" আমি তো নিজে আর ধন্ম-কর্্ম কিছুই কর্্তে পারলাম না। 
তোরা ধদি করিস্, নিষেধ কর্ব কেন? তুই ধর্মা-কর্্ম কর্, সাধন-উজন কর্, আমার 

তাতে খুব অনুমতি আছে, আমার তাতে খুব আনন্দ। তুই টৈতাটি ফেলিস্ না, আর, 



২৪. প্রীত্ীসদ্গুরুসঙ্জ | [ ১২৯৩ সাজ । 

আমি ধতক1ল জীবিত আছি, নিরুদ্দেশ হ'য়ে যাস্ না_-এইটি করিস্। সংসারে থেকেই ধর্ 

কর্ম করু। ভগবান্ তোর মনোবাঞ্চ পুর্ণ করবেন। আমিও তোকে এই আশীর্বাদ করি।» 
মাতা ঠাকুরাণীর চরণ-ধুলি লইয়া আমি ঢাকা রওনা হইলাম। বথাকালে গোস্বামী 

মহ্বশয়ের নিকটে পৌছিয়া সমস্ত কথা জানাইলমি। তিনি খুব সস্তোষগ্রকা শপুর্ব্বক 

বলিলেন-_ 

বেশ হয়েছে । তুমি বৃহস্পতিবার ভোরে স্নান ক'রে এস, ত৷ হ'লেই হবে। 
এই কথাটি গোস্বামী মহাশয়ের মুখহইতে বাহির হওয়া মত্র, “পাছে আবার কোনও 

পাকচক্রে ফেলেন” এই ভাবিয়া, আর মুহূর্তমাত্র বিলম্ব না করিয়াই বাসায় চলিয়] 

আসিলাম। 

আমার দীক্ষা ৷ 

মনের উদ্বেগে সারারাত্রি ভাল নিদ্রা হইল না। শেষরাত্রে ৩ টার সময়ে উঠিয়া, 
২র| পৌধ, বৃল্পতিবার, . বুড়ীগঙ্গার নান করিয়া, ব্রাহ্গমন্দিরে প্রচারকনিবাসের দ্বারে গিয়া 

কুষণপঞ্চমী, উপস্থিত হইলাম । শুনিতে লাগিলাম--গোস্বামী মহাশয় করতাল 

১২৯৩। বাজাইয়! ভোর-কীর্তন করিতেছেন। “জয় জ্যোতিত্ময়, জগদাশুয়, 

জীবগণ-জীবন *__-এই গানটি গাইতে গাইতে, এক একবার ভাবাঁবেশে তিনি কুদ্ধকণ 

হইয়। পড়িতে লাগিলেন। আমি কিছুক্ষণ দ্বারে বপিয়! রহিলাম। কীর্তনাস্তে 

গোস্বামী মহাশয় বাহিরে আসিলেন) এবং আমাকে সম্মুখে দেখিতে পাইয়া হাসি-মুখে 
বলিলেন-__ 

এত ভোরে এসেছ ? তা বেশ হয়েছে । এখন সমাজে গিয়ে সো । একটু 
বেলা হোক্; পরে, শুভক্ষণ বুঝে তোমাকে ডেকে নিব । 

আমি সমাঁজ-ঘরে আসিয়া বসিলাম। প্রায় এক ঘণ্টা পরে গোষ্বানী মহাশয় আমাকে 
ডাকিলেন। গোস্বামী মহাশয়ের কাছে উপস্থিত হওয়ামাত্রই তিনি আনহইতে 
উঠি বলিলেন-_" চ্চতল, উপল স্বাইঠ ত্েহুশ্াতন্ন ঙগাভ হতে । 
'ামি গোস্বামী মহাশয়ের পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলাম। শ্রীযুক্ত অনাথবন্ধু মৌলিক, শ্রীধর ঘোষ, 
স্টামাকাস্ত চট্টোপ্ধ্যার মহাশয়েরাও আমাদের সঙ্গে চলিলেন। দোতলার পৃবের ঘরে 
প্রবেশ করির! দেখিলাম, এ ঘরের দক্ষিণ-পূর্ব কোণে ছুখান! আঁসন পাতা! রহিয়াছে । 
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€গাশ্বামী মহাশয় দেওয়াল ধেঁধিয়। পশ্চিমমুখে। হইয়। বসিলেন, এবং তাহার সম্মুথে প্রান 

আঁফুট অন্তরে অন্ত আসনে আমাকে বসিতে বলিলেন । গোস্বামী মহাশয়ের কন্ত। শ্রীমতী 

শাস্তিস্থধা' এই সমগ্নে ধুস্চিতে করিয়া আগুণ আনিয়া দিল।  গোম্বীমী মহাশয় ধুপ-ধুন- 

গুগ্গুল-চন্দনাদি অগ্পলিতে পুনঃ পুনঃ নিক্ষেপ করিয়া, করজোড়ে বারংবার নমস্কার করিয়া, 

স্থিরভাবে বসিয়া রহিলেন। অবিরল ধারে তাহার গণ্ড বহিয়া অশ্রুজল পড়িতে লাগিল। 

এখন কিছুক্ষণের মত গোস্বামী মহাশয় বাহাজ্ঞনশূন্ত থাঁকিবেন অনুমানে, ব্যাকুল অন্তরে, 

কাতর ভাবে, আমি মনে মনে ভগবানের চরণে প্রার্থনা করিতে লাগিলাম ।--« হে জ্ঞানম্বরূপ, 

জাগ্রত পুরুষ, হে সর্বসাক্ষী, সর্বব্যাপী, দীন-জনের একমাত্র গতি পরমেশ্বর, হে 

পতিতপাবন দক্পধময় প্রভূ, তোমাকে আমি বিশ্বাস করি আর না করি, তুমি এখানে 

আছ, আমার অন্তরের সমস্ত অবস্থাই দেখিতেছ। বনুকলহইতে তোমার চরণলাভ 

করিবার আকাজ্জ। বৃদ্ধি করিয়! দিয়া, দিন দিন তুমি আদাকে অস্থির করিয়া তুলিরাছ, নান।- 

প্রকার বিক্ব বিপৎ্ স্থষ্ট্রি করিয়া, তুমিই দয়া করিয়া তাহাহইতে আবার আমাকে উদ্ধার 

করিয়াছ। প্রভু, যেমন আশ। দিয়াছ, ফলও তেমনই দিও । তোনাকে লাভ করিবার উপায় 

আমি কিছুই জানি না। প্রভো, তুমি সর্ধ্ঘটে পুর্ণরূপে বর্তমীন। আজ গোসাইয়ের ভিতরে 

তুমি থাকিয়া! আমাকে দীক্ষা দাও । তোমার শ্রীচরণ লাভ করিবার পথ তুমিই আমাকে বলিয়। 

দাও । এখন আমি আমাকে তোমার শাস্তিপ্রদ অভয় চরণে সমর্পণ করিলাম। হে 

সর্বশক্তিমান্, সত্য-স্বরূপ, পুরাণ পুরুষ, এ সমরে গোস্বামী মহাশয়ের মুখে তুমিই আমাকে 

সাধন দাও। তার মুখে তুমিই আমাকে তোমার সর্বাপেক্ষা প্রিয় নাম বলিয়া দাও । 

এখন গোৌসাইয়ের মুখের প্রত্যেকটি শব্দ তোমারই অভ্রান্ত বাণী বলিম্না আমি গ্রহণ করিব। * 

তোমার শ্রীচরণে আমার এই প্রার্থন! বিষয়ে তুমিই আমার একমাত্র সাক্ষী রহিলে। স্বয়ং 

তুমিই আমাকে আজ দীক্ষা না দিলে গেঁপাইয়ের মূখ অকণ্মাৎ বন্ধ হইয়া পড়,ক। আর কি 

বলিব, তুমিই আমাকে দয়া কর।” রর 
প্রার্থনাস্তে, নমস্কার করিক্পা, চাহিয়া দেখি-_গোস্বামী মহাশয় পুনঃ পুনঃ শিহরিয়া 

উঠিতেছেন, তার কলেবর কণ্টকিত হইতেছে । করজোড়ে গদগদ স্বরে__এম্নম্স্ভট্ৈ 
নঙ্মজ্তশ্মৈ লম্মজ্ঞশ্সৈ ম্তস্লানহ্নও 1 হ্নো ০চত্লো? নন্ক্থভুতত্তিহ্বু 
স্পাভ্ভিীঞস্পেশ। ভলহহ্ছিভ৪০৮-- ইত্যাদি স্তোত্র পড়িতেছেন। পরে, কয়েকবার গায়ত্রী 

মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া, ও ম্হ্মকন্তডে জতভত ভি জগ গান্মন্পাম্ আন্ক্ে 

চিত্ত ম্ধ্ধতলোব্বগশ্র জন্ম । মত্নাংক্রেতশক্তান্ম মুভ্ডি্রল্গান্ম, 
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নমো ্রঙ্নানি ক্যাশিন্নে স্্াশ্বিভাল্ | অআত্মেক্হ স্পক্ন্পযহ 
'রবক্েক্চহ লেপ্যহ অআেস্মেক্িহ জগত্গাাজ্ন্কত ্বএঞ্রন্ষকাশ্ণক্ঘ- 

এই স্তব্টি পাঠ করিলেন। অতঃপর, “* জন্ম হু জস্ম শুভ জল্স৩ুক্পভঞ ” 

কয়েকবার বলিয়া, কাদিতে কাদিতে একেবারে সংজ্ঞাশুন্ত হইলেন ; কতক্ষণ এই অবস্থায় 
থাকিয়া, ভাব-সংবরণ পূর্ব্বক, মাথা তুলিয়! ধীরে ধীরে আমাকে বলিলেল্ল__ 

স্পল্লজ্মহহুনত্গী * চন প্লে ভোক্বান্ষে এই আনজ্ভ্র জিত্ন্জন্ন-- 
কুচ্সি গ্রহণ কল্প 1_এই বলিয়া আম|কে অপ্রাকত হর্লভ মন্ত্র প্রদান করিলেন 

এবং নামের অর্থ পরিক্ষার করিয়া বুঝাইয়] দিলেন । তৎপরে, শান্ত্রসন্মত গুরুমুখী প্রাণায়াম 

দেখাইয়! দিয়া, বলিলেন, এইস ্ল্ল্রন্ো । আমিও প্রকার করিতে লাগিলাম। 
গৌসাই তখন উচ্চৈঃস্বরে “ তন হক জাম্ওল্ল ? বলিতে বলিতে, ভাবাবেশে 

রুদ্ধকণ্ঠ হইয়া! সমাধিস্থ হইলেন। সংজ্ঞালাভের পর বলিলেন- গ্রাত্তিিহন্ন দুস্লেলা। 

এইল্দপা কুলুতে চেচ্তা গলে | 
আমাকে আর সাধনের কোন উপদেশই দিলেন না। আমিও মনে মনে নাম জপ করিতে 

করিতে ঘরহইতে বাহির হইয়া আসিলাম। শুনিলাম-_-এ পর্য)স্ত গোস্বামী মহাশয়ের নিকটে 

'আম। অপেক্ষ। বয়সে ছোট কেবলমাত্র ফণিভূষণ ঘোষ (শ্রীবুক্ত কুঞ্জ ঘোষ মহাশয়ের পুত্র) 

ও গোস্বামী মহায়ের কনিষ্ঠ কন্তা “ কুতুবুড়ী ” (শ্রীমতী প্রেমদঘী )-_-এই ছুই জন দীক্ষালাভ 

করিয়াছেন। আমার দীক্ষার সময়ে শ্রীযুক্ত শ্রীধর ঘোষ মহাশয় “ আমি যেন বীধ্যধারণ করিতে 

সমর্থ হই » এই সংকল্পে আত ব্যাকুল ভাবে প্রার্থনা করিলেন। গোস্বামী মহাশয় দীক্ষ। 

. প্রদানকালে দীক্ষার্ীর ভিতরে অব্যক্ত এক শক্তি সঞ্চার করিয়া থাকেন, সর্বত্রই এই কথা 

প্রচারিত আছে; কিন্তু আমার মধ্যে কোনও শক্তি সঞ্চার করিলেন এইরূপ কিন্তু আমি 
কিছুই বুঝিলাম না? আমার নিজের মত, সংস্কার ও ভাবের অন্ুযারী মন্ত্র লাভ করিয়া 
আমার একট! খুব আনন্দ হুইল । 

সাধনে বৈঠক । 
দীক্ষাগ্রহণের পরে ঘন ঘন গোস্বামী মহাশয়ের কাছে বাইতে লাগিলাম। স্কুল-কলেজের 

ছাত্র ও আফিস-আদালতের বাঁবুরা অনেকেই প্রত্যহ অপরাহ্তে গোস্বামী 
মহাশয়ের নিকটে আসিয়া উপস্থিত হন। প্রচারকনিবাঁসে পৃবের 
“কাঠা? র উত্তর-পূর্ব কোণে গোঁশ্বামী মহাশয়ের আসন। মধ্যাহ্ছে ও 

১২৯৩ সালের 

৩*শে পৌব পর্যান্ত। 

পাপী শি ্পাটিশীপীপীিশিশিশ্িতিিটিশ টিপিপি ০০০৬০ 

* গেনোই'এর গুরুদেব, কৈলাসসমীপন্থ সু মানদসরোবরবাগী ও উ্ীমত ব্রদ্দানগ্দ পর়মহংসলী । 
েসিপপপ পীর আগ পাপা 
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বিকালে যখনই মাই, গোস্বামী মহাশয় স্বীয় আসনে সন্মুখের দিকে অনিমেষ নয়নে চাহিয়!, 
কথনও ব! চক্ষু মুদ্রিত করিয়! ধ্যানস্থ অবস্থায়, নিস্পন্দভাবে বসিয়। আছেন, দেখিতে পাই। 

শীযুত্ত আশানন্দ বাউল ও শ্রীমৎ রামরুষ্ণ পরমহংস মহোদয়ের অনুগত ভক্ত শ্ীযুক্ত কেদারবাবু 
প্রতিদিনই বিকালে গোস্বাদী মহাশয়ের নিকটে আসেন। গোস্বারী মহাশয়ের সম্মুখে ও 

দক্ষিণ পার্শে উহাদের বসিবার জন্ত নিন্দিষ্ট আসন আছে । গোসাই ধ্যানস্থ থাকিলেও উহার! 

রুষ্ণকথা আরস্ত করিয়া দেন; কথনও বা রাধাপ্রেমের গান বা গৌরকীর্ভুন জুড়িয়া দেন। 

ক্রমে গোম্বামী মহাঁশয়েরও ধ্যানভঙ্গ হয়। বাউল বৈষ্ুবদের এই সব গানে গোশ্বামী 
মহাশয়ের ভাবোচ্ছ?স দেখিলে, আমাদের তাহ! ভাল লাগে না; স্থতরাঁং একটু ফাঁক 

পাইলেই আমরাও অমনই উচ্চ কণ্ঠে ব্রহ্গসংকীর্ডভন আরম্ভ করিয়া দেই। বাউল 

বৈষ্বেরাও এত সময়ে ধীরে ধীরে সরিষা পড়ে । সন্ধ্যাপধ্যস্ত এই ভাবেই যায়। 

সন্ধ্যার পরে গোস্বামী মহাশয় কয়েক মিনিটের জন্য শৌচে যাঁন। পরে আসনে আসিয়া 

ধূপ ধন জ্বালিয়৷ নিজে করতাল বাঞ্াইয়৷ সন্ধ্যাকীর্ভন করেন। এই কীর্ভনের পরেই দরজা 

বন্ধ হয়। গোস্বামী মহাশয়ের 'অন্ুগতশিষ্যগণ-ন্যতীত তখন প্রচারক-নিবাসে অপর কোনও 

লোক থাকিতে পারেন না। গোস্বামী মহাশয় মধ্যে মধ্যে আমাকে বৈঠকে* যোগ দিতে 

বলিয়াছেন ; তদচ্পারে আমিও “ট্ঠিকে' ব্সি। প্রাণায়াম আরম্ভ হওয়ার পূর্বেই গৌসাই 
আমাকে তাহার সন্মুথে ছু'হাত অন্তরে বসিতে বলেন । প্ত্রাক় সাড়ে সাতট1 আটটার সময়ে 

_প্রাণায়াম আরম্ভ হয়; এবং অবিচ্ছেদে এক ঘণ্ট। প্রাণায়ামের পর একটি সঙ্গীত হয়। ইহার 

পরে আবার প্রাণায়াম চলে। এই প্রকার তিনবার প্রাণায়াম করিতে আমাদের প্রায় আড়াই 

ঘণ্টা কি তিন ঘণ্টা অতিবাহিত হইয়া ঘায়। শুধু প্রাণায়ামে মনোযোগ পড়িলেই গোসাই 
আমাকে নামে চিত্ত স্থির রাখিতে বলেন। বাহিরে প্রাণায়াম, অন্তরে নাম-_ইহা! কিছুতেই 

আমার হইতেছে না। “বৈঠকে? গৌঁসাইশিষ্মদের নানাপ্রকার ভাবোচ্ছাঁস, এবং গোস্বামী 
মহাশক্স যে অশ্রপুর্ণ নয়নে ও গদগদ স্বরে_-জ্ন্স ্বান্লচ্সীল্ল ব্রল্লাচ্গাল্পীত্গী ! জম্ম 

ল্রাস্মন্ুম্ শল্পহ্মহহসভ্গী! জন্ম স্নাতাজ্গী! জন্ম ভকেেৰ, 
জম্ম হ9ললভঙ্জে-ল !-বলিতে বলিতে সমাধিস্থ হইয়। পড়েন তাহ। দেখিতে আমার 

বড়ই ভাল লাগে। “বৈঠকের সময়ে এ সব মহাআ্াদের নাকি আবির্ভাব হয়) গৌসাই- 

শিষ্াগণের' মধ্যে কেহ কেহ তাহ দর্শন করিয়া সংজ্ঞাশুন্ত হন । আমি কিস্ত-কিছুই দেখি না; 
তবে গোস্বামী মহাশয়ের সুখের প্রত্যেকটি শব্দে আমার শরীর রোমাঞ্চিত ভুইয়া উঠে) 

৮ পিসী পিপপীাাীাপীশী টিটি তিশিটি শপিিিপস 

সতীর্থগণের সঙ্গবদ্ধ হইয়া সাধন-ভজন | 
প্ীপশিপিীশশশীশীাঁাশিশীশীাপীিপ্পীি লাস 
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ভিতরে কেমন যে একটা অবস্থা হয় তাহা প্রকাশ করিতে পারি না। যথার্থ ই মহাপুক্ষদেস 
'আবিরাব হয় কিনা, সে সম্বন্ধে অনুসন্ধান নিতে প্রনল কৌতুহল জন্মিল। এই সময়ে 

কয়েকদিন উপযুর্ণপরি আমাকে “বৈঠকে উপস্থিত হইতে দেখিয়া, গোম্বামী মহাশয় 

বর্মিলন-_ চছাত্রান্বস্যা্স সনোম্ষোগ কসল্লে পড়ান্ডনন। কুল্লাহ 
ম্বপপ্রণ্ধান্ন গন্য । অন্তাহে এন্ছিন্ন তুন্ি তউন্কে ম্লোগ 
চিও১ ভা হস্লেেই হহ্বে । গোস্বামী মভাশয়ের কথামত সপ্তাহে একদিন মাত্র 

বৈঠকে যোগ দিতে লাগিলাম । 

ইহা কি যোগশক্তি ? 
ছোট দাদার একটি বন্ধুর মাতৃবিয়োগ হইল । তাহার নিকট ঘটনাটি গোপন রাখিয়া 

তাহাকে বাড়ী পৌছান আব্্তক হইল। আমি তাহাকে লইয়া তাহার বাড়ীতে উপস্থিত 

হইলাম। মাতার মৃত্যু হইয়াছে শুনিয়া, তিনি কাদিতে কাদিতে মুর্ছিত হইলেন। বাড়ীর 
সকলের মরা-কানার রোলে আমার প্রাণ অস্থির হুইয়! উঠিল। ভাবিলাম__মামার মাও 
য্দি অকন্মাৎ মরেন, কি করিব? মা আমার মৃত্যুশষ্যায় পড়িয়া আছেন, এইগ্রকণর একট! 

উদ্বেথে আমি ব্যস্ত হই! পড়িলাম, এবং মাকে দেখিতে অমনি বাড়ী রওনা হইলাম। প্রায় 

পাচ ক্রোশ পথ হাটিয়! বাড়ীতে পৌছিয়। দেখি--বিষম ব্যাপার । পাড়ার প্রায় সমস্ত 

লোক আমাদের বাড়ীতে আছেন এক একস্থানে ছুচার জন বসিয়া বসিয়া গালে হাত 

দিয়) কাদিতেছেন। আমাকে দেখিয়াই তাঁহারা বলিলেন-_ ম। তে! চল্লেন। এসেছিস্, 

ভাল হয়েছে । একবার গিয়ে মা'কে এ সময়ে দেখে নে'। রাস্তার ক্লেশে শরীর 

আমার অবসর, তার উপরে মাকে ছট্ফট্ করিতে দেখিয়া একেবারে হতাশ হইয়া 
আমি কাদিতে লাগিলাম। মনে হুইতে লাগিল--এ সময়ে গৌসাই যদি মাকে আমার 

রক্ষা করেন তবেই ভরস1, না হলে আর আশ। নাই। আমি গৌসাইকে স্মরণ 
করিগ্না আকুল অন্তরে প্রীর্থনা করিতে লাগিলাম । গৌসাইয়ের নিকটে ছুটিয়। যাইতে 
ইচ্ছা হইল । কিছুক্ষণ যাইতে না যাইতে আমার একটি ভ্রাতুক্পুত্রীরও ভেদ-বমি আরস্ত 
হইল। ডাত্তার আসিয়। বলিলেন__“মা“র আর আশা নাই, কিন্ত ভ্রাতুপ্পুত্রীর এখনও 
জীবনের আশ! আছে। কলেরা বেগের কতকগুলি উধধের ফর্দ তিনি করিয়া দিলেন; 

কিন্ত পাড়াগায়ে "তাহা! জুটিল না। গৌসাইয়ের নিকটে উপস্থিত হওয়ার এই ম্থুঘোগ 
বুঝিয়া, উধধ আনার উপলক্ষে মাকে ফেলিয়া আমি অবিলম্বেই ঢাকায় রওয়না হুইলায়। 
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ছাকাম় পৌছিয়া, ০সাজী একেণারে ত্রাঙ্গদনাজে গোসাইয়ের নিকটে গেলাম । গৌসাই 

আমাকে দেখিবামাত্র বলিলেন--কি ? ভুমি এ সময়ে এখানে ? বাড়া যাও নাই ?. 

ওঃ, বাড়ী থেকে এলে বুঝি ? 

আমি বলিলাম--এইমাত্র বাড়ী থেকে আস্ছি। 

. গৌঁসাই। কেমন, অবস্থা কিরকম £ 

আমি বলিলাম--মা”র ও একটি ভাইঝির কলের! হ'য়েছে। 
গৌসাই । তুমি গুযধ নিতে এসেছ £ 
আমি। ভা । 

গোসাই। তা হ'লে তোমার আর বিলম্ব করা উচিত নয় । মেয়েটি কি ছোট ? 
আমি বলিলাম--স।ত আট বৎসরের হবে। 

গৌঁসাই শুনিয়। “আহা আহা” করিয়া দুংখগ্রকাশপুর্ববক চোখ বুজিলেন ; এবং ক্লেশ- 

স্থচক “উঃ! উ£!? শব্দ করিয়া ছু তিন মিনিট স্থির হইয়া রহিলেন। আমি এই অব্সরে 

মাতা ঠাঁকুরাণীর আরোগ্/লাভের জন্য মনে মনে গোসাইয়ের নিকটে প্রার্থন। করিলাম । 

গৌসাই, চোখ মুছিষ্ন, সঙ্গেহে আমার দিকে ঢাঁহিক্জা বলিলেন__ 

মা'র জন্য বাস্ত ভায়ে। না। গযুধ নিয়ে বাও; ওতে গ্রামবাপাদেরও উপকার 

ভবে । 

আমি তাড়াতাড়ি ওষধ লইয়া ঝাড়ী রওন! হইলাম। সমস্ত পথটি কেবল গৌসাইয়ের 
কথাই ভাবিতে লাগিলাম। এ সময়ে আমি বাড়ী ছাড়িয়া রহিয়ছি দেখিয়। গৌসাই 
বিম্ময় প্রকাশ করিলেন কেন? আর, আমি যে বাড়ী হইতে আপিয়াছি তাহাই ব তিনি 

জানিলেন কি প্রকারে? “তেমন? অবস্থা! কি রকম ?+-_কিছু ন| জানিলে, এরূপ প্রশ্নই 

ঝা করিবেন কেন ? মেয়েটির কথ। শুনিয়া যেরূপ ভাব প্রকাশ করিজেন তাহাতে তো! মনে 

হয় মেয়েটি আর নাই। “'উষধে পাড়ার লোকের উপকার হইবে, বলিলেন অথচ 

মেয়েটির কথ! বকিলেন না। ইহাতে এই গুধধ থে মেয়েটির আর প্রয়েজনে লাগিবে না, 
তাহাই তে প্রকারান্তরে জানাইলেন। মা'র জন্ত ব্যস্ত হইতে বারণ করিলেন। তবে 

কি মা আমার ভাল হইবেন? দেখা যা'ক এসব কথা কতদুর ঠিক হয়। আমি দ্রুত- 
গতিতে বাড়ী পৌছিবামাত্রই শুনিলাম--সকালেই মেয়েটি মার। গিয়াছে আর মা”র অবস্থা 
এখন ভাঁলর দ্বিকে ফিরিন্লাছে। 



| 
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এ দেখ নন্দী ভূজী। মনে করেছিলাম, ওরা কেউ নয়। পাগ্লার সঙ্গে ওরা 
যে এদিকে আস্ছে। চমকিত ভাবে ছু'চার পা পশ্চাতে সরিয্া, সম্মুথের দিকে 

ৃষ্টি,স্থির রাখিয়া, করজোড়েকম্পিত কলেবরে, নমস্কার করিতে করিতে বলিতে লাগিলেন-_ 

জয় মা! জয় মা! সকলে দেখ, আমার মা এসেছেন । ধন্য মা, ধন্য মা । 

আহা, কত যোগী, কত খষি মার চারদিকে নাচ্ছেন ! এ দেখ, জ্টচৈ ত্য, 

বাল্মীকি, নারদ, বশিষ্ঠাদি ; আরও কত !-_নাম জানি না। আহা, বাড়ীর সাঁম্নে 
সবট! যে ভরে গেল! এরা কত আনন্দ করছেন! আমার মাকে নিয়ে আনন্দ 

কর্ছেন। আহা, ওখানে সকলেই ত আছেন ;--আমাঁর পরিচিত কত লোকও 

যে আছেন। বাঃ, আবার তামাস৷ দেখ--মাও বে আমার সকলের সঙ্গে নাচছেন | 

এ দেখ, মা আমাকে ডাকছেন ।_এই বলিয়া, খুব খড় বড় লম্ক দিতে লাগিলেন । 

পরে মাটিতে পড়িয়া, সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিয়া, স্থিরভাবে বসিম্গা রহিলেন। দর্ দর্ 

ধারে অবিশ্রাস্ত চক্ষের জল পড়িতে লাগিল; ক্ষণে ক্ষণে পুর্বব্ৎ থল্ খল্ শব্দে উচ্চ 

হান্ত করিতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ পরেই সমাধিহ্ছ হইয়া পড়িলেন। সমস্ত লোক 
অবাক্, স্তম্তিত হইয়া রহিলেন। এগারটাপব্যন্ত গৌসাইয়ের সমাধিভঙ্গ হইল না 

দেখিয়া, ধীরে ধীরে সকলে ক্রমে নিজ নিজ আবাসে চলিয়া গেলেন। আমিও বাসায় 

চলিয়। আসিলাম। 

বাসায় আসিবার কয়েক ঘণ্টা টিত্তুটি বেশ সরস ও প্রফুল্ল রহিল; পরে ধীরে ধীরে মনের 

ভিতরে আন্দোলন উপস্থিত হইল। মনে হইল-- গোসাই এসব কি করিতেছেন? 

নিরাকার ব্র্গজ্ঞানীদের প্রধান আচধ্য হইয়া অনায়াসে আহ্গ-মন্দিরে দীড়াইয়া। পৌন্তলিকতা 

প্রচার করিতেছেন! নন্দী ভূঙ্গী, বান্গীকি নারদার্দির দর্শন ও সময়ে সময়ে তাহাদের 

স্তব স্বতি-এসব কি? শিক্ষিত ভদ্রলোকের নিকটে, বিশেষতঃ জ্রাঙ্গদের সমাজে 

বলিয়া, কাহাদেরই সমক্ষে, এ লকল আল্ তাবল্ বলা কি স্বাভাবিক মন্তিদের কার্য ? 

এরূপ ব্যাপারে ব্রাঙ্গেরাও কিছু বলিতেছেন না কেন? আমি অত্যন্ত উত্তেজিত, অধীর 
হইয়া, নবকাস্ত বাবু, রজনী বাবু-প্রভৃতির কাছে যাইয়া তখনই এসব কথা তুলিলাম। তাহার! 
'বলিলেন-_-“ মাঘো*সব হয়ে যাঁক্, এদব নিয়ে এবার বিষম আন্দোলন হবে। এখন একটা 
গোলমাল নাকরাই ভাল” 
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ভোঁজনকাঁলে ভাঁববৈচিত্র্য ।__অপুর্বব উপাঁসন1। 
আছারাস্তে বেলা প্রায় দেড়টার সময়ে ব্রক্মসমাজে গেলাম । প্রচারকনিবাসে গিক্া 

আশ্চর্য্য দৃশ্য দেখিয়া অবাক হইলাম"! গোস্বামী মহাশগের যোগ-পর্চা- 

বলম্বী বহুলোক, ফিফিরটাদের কয়েকটি, এবং ত্রাহ্মলমাজের অনেকে বলির! 

রহিয়াছেন। ইহারা সকলেই আহার করিতে বসিয়াছিলেন। ডাল, 

ভাত, তরকারী ইর্ত্যাদি আহারের সামগ্রী সকলেরই সম্মুখে পড়িয়! রহিয়াছে । কিন্তু কেহই 

আহার করিতেছেন না ;_-সকলেই ভাঁবে মগ্র | জ্রীযুক্ত কুঙ্জলাল নাগ মহাশয় একাকী গান 

করিতেছেন, আর নিজেই খোল বাঁজাইতেছেন। তীাহারও বাহাজ্ঞান নাই । সমানে ছ'হাতে 
তালি খোলের উপরে পড়িতেছে, দৃষ্টি গৌসাইগ্েরই দিকে স্থির, উচ্চৈঃস্বরে গাঁন করিতেছেন, 

আর মত্ত হইয়া লাফাইতেছেন ; খোলে আজ এক অমৃতশন্দ বাহির হইতেছে, গানের তো! 

কথাই নাই । বোধ হইতে লাগিল, যেন বহুখোল এক তালে বাজিতেছে, আর বহুলোক 

এক স্বরে গান করিতেছে । এপ্রকার চমত্কার ব্যাপার আর কোথাও দেখি নাই। 

ধাহার আহার করিতে বসিয়াছিলেন, দু'চার গ্রাস খাইতে না খাইতে, তাহারাও বাহাজ্ঞান 

হারাইয়াছেন। কাহারও ভাতের গ্রাস হাতেই রহিয়াছে; কেহ আবার পাঁতের উপরে 
পড়িয়া আছেন; মুখের ভীত মুখে রাখিয়া কেহ কেহ সংজ্ঞাশবন্ত হইয়াছেন; আবার কিঞ্চিৎ 

বাহাজ্ঞন হইতেই কেহ কেহ সেই সব ডাল, ভাত, তরকারী স্বচ্ছন্দে সর্ধাঙে মাখিতেছেন । 

কাহারও অবিশ্রীস্ত অশ্রধারা বঠহিতেছে; কেহ বা কম্পিত কলেবরে পুনঃ পুনঃ চমকিয়! 

উঠিতেছেন।. কোন কোন ব্যক্তির ঘন ঘন শ্বাস প্রশ্বাস বহিতেছে ; আবার কাহারও , 

কাহারও মুখহইতে এক-এক প্রকার অদ্ভুত শব্দ বাহির হইতেছে। শিক্ষিত ব্রাঙ্গদেরও 

এপ্রকার অসম্ভব ভাব দেখিয়। ভূতের কাণ্ড মনে হইতে লাগিল। উচ্ছিষ্ট থাল৷ ও পাতান্ত 

উপরে কেহ কেহ গড়াইতেছেন দেখিয়া, তাড়াতাড়ি থালা! পাতা সমস্ত সরাইয়া ফেলিলাম। 

মহাঁভাবের তরঙ্গ আরও বাড়িয়। পড়িল। খধোলের ধ্বনি ও গানের শব্দ আরও যেন 

চতুস্ডণ বৃদ্ধি পাইল। পার্বতী কোঠ।র ভিতরে মেয়েরাও মাতিয়! উঠিলেন। তাহাদের 

কানা, চীৎকার, * আহা, “উন * এবং প্রবল ফোসফেসানিতে এক অদ্ভুত ধ্বনির 

সৃষ্টি হইল। মুহুমুহুঃ প্রাণ।য়ামের শবে গৃহ পরিপৃর্ণ হইয়া গেল। আজ আর ভিতর বাহির 
নাই-সব একাকার । প্রকাণ্ত স্থানে সর্ধসমক্ষে প্রাণাঁয়ামের “দয়” চলিতে লাগিল। 

বারেন্দা ও আঙিনার লোকগুলিরও নালাপ্রকার অবস্থা । কাহারও বাস্জ্ঞান আছে 

১২ই মাঘ, রবিবার, 

১২৯৩। 
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বলিয়া! মনে হয় না। কেহ হাসিতেছেন, কেহ কাদিতেছেন, কেহ বিকট চীৎকার করিতে- 

ছেন। আবার কতকগুলি লোক স্তম্ভিত হইয়! বসিয়া আছেন। গোস্বামী মহাশয় বাহাজ্ঞান- 

শৃন্ত হইয়া পড়িয়া গেপেন। কাঙ্গাল ফিকিরটাদ-প্রভৃতিও সাষ্টা হইয়া পড়িয়া 

রহিলেন। কুঞ্জ বাবুর ভিতরে অসামান্য শক্তি প্রবেশ করিল। তিনি, ভাবোন্সত্ত 

হুইয়! উচ্চ লম্ফ দিতে দিতে, খোঁল বাঁজাইয়া গাঁনই করিতে লাগিলেন । চারিদিকে 

ভাবের ছড়াছড়ি পড়িয়া গেল। এ সময়ে খোলের বা গানের শব্ধ কিছুই আর বুঝিতে 
পারিলাম না। একপ্রকার একটা অদ্ভুত, দিগ্দিগন্তর-ব্যাপী ধ্বনির প্রবল তুফান বহিতে 

লাগিল) এবং শণে ক্ষণে তাহারই ঝপটান আমারও শরীর কীপিয়া উঠিতে লাগিল। 

ভিতরে বাহিরে মহা হৈ চৈ পড়িয়া গেল। আমিও আর কোন দিকে নজর করিবার 

অবসর পাইলাম না। এ ভাবে কত সময় চলিয়া! গেল জানি না। কতক্ষণ পরে দেখি-_ 

বেলা শেষ হইয়াছে, গানও থাঁমিয়াছে। গোস্বামী মহাশয় নিজ আসনে বসিয়া আছেন; 

মাতালের মত শরীর ছাড়িয়। দিয়, এক একবার দক্ষিণে বামে এবং সন্গুখে চলিয়া ঢলিয়া 

পড়িতেছেন ; সময়ে সময়ে চোঁথ মিজিয়া এদিকে ওদিকে তাকাইতেছেন। সমস্ত নিস্তব্ধ! 

গোস্বামী মহাশয় ধীরে ধীরে বলিতে লাগিলেন_ অতলস্পর্শ মহাসাগরে এক গণ্মাত্র 

জলে আজ গিয়ে পড়েছিলাম । সাগরের যে ঢেউ! এক ধাক্কার আবার তীরে 

এনে ফেলেছে । আহা, এই মহাসাগরে ধারা একবার গিয়ে পড়েছেন, তরঙ্গের 

সঙ্গে সঙ্গে তারা কত নৃত্য কর্ছেন, কত আনন্দ করছেন !_ ইত্যাদি । 
সন্ধ্যা হইতে না হইতে ব্রাঙ্গমন্দির ও উহার চতুর্দিকের বারেন্দা লোকে লোকারণ্য হইয়া 

গেল। গোস্বামী মহাশয় যথাসময়ে প্রচারকনিবাঁদ হইতে, ভাবে বিভোর হইয়! ঢুলিতে 

ঢুলিতে, ত্রাঙ্মমন্দিরে বেদির উপরে যাইয়া বসিলেন। চন্দ্রনাথ বাবু হারমোনিয়াম বাঁজাইয়! 

সুমধুর স্বরে গান করিলেন। “উদ্বোধন? আরস্ত করিয়। ভাবাবেশে গোস্বামী মহাশয়ের 

কণঠরোধ হইয়া আসিতে লাগিল। চন্দ্রনাথ বাবু আবার গাঁন ধরিলেন। প্রার্থনার সময়ে 

গোস্বামী মহাশয় ভগবানকে অতি কাতিরভাবে ডাকিয়া কাদিতে লাগিলেন। মন্দিরের 

ভিতরে ও বাহিরে সমন্তগুলি লোক যেন অসাড় হুইয়া রহিল। মনে হইল যেন তগবানের 
আবিভাবজনিত জীবস্ত ভাবে সমগ্র ত্রাক্মমন্দির ও তাহার চতুদ্দিক্ পরিপূর্ণ হইয়া গেল 1 

গোস্বামী মহাশয় বলিতে লাগিলেন,__ 

মা, এসেছ ? আহা, তোমার সঙ্গে কত লোক !-- এ যে কত মুনি, কত খষি, 
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কত সাধু মহাত্মারা রয়েছেন! ম, তোমার চারিদিকে কত আনান্দে এরা নৃত্য 

কর্ছেন ! ওখানে আমার পরিচিতও তো কত লোক দেখছি! ম1, আমাকে 

ডাক্ছ কেন? আমি কি ওখানে যেতে পারি ? তুমি দয়া ক'রে আমায় ভাতে 

ধরে নিবে? শামার যে যাবার ক্ষমত। নাই । আর, আমি যাবই বা কোগায়”? 

ওখানে ? না, তা কি ভয়? কেন মা, আমায় কীন্সি দিচ্ছ ? আগার কি. সাধ্য 

ওখানে যেতে পারি, এ স্থানে বস্ভে পারি £ আ, আমাকে ওখানে বস্তে 
দিবে, বার বারই বল্ছ কেন? আমি যে নিতান্ত পাপা । এী সব মুনি ঞধিদের 

সামনে আমি কি ক'রে বস্ব, ম। ?-এই প্রকার কতক্ণ বলিয়া গোস্বামী মহাশয় 

অজ্ঞান হইয়া পড়িলেন। গানের পরে গান হইতে লাগিল, গোস্বামী মহাশয়ের আর 

চৈতন্ত হইল না। ক্রমে সমাজের কাধ্য বন্ধ হইল, একে একে সকলে চলিয়! গেলেন । 

গোস্বামী মহাশয় বেদির উপরে একই ভাবে সংজ্ঞাশুন্ত অবস্থায় বসিয়া রহিলেন। কতরাত্রি 

পর্যন্ত এ ভাবে থাকিলেন, জানি ন|। 

এবার মাঘোতৎসবে অছুত দৃশ্য দেখিতেছি। সমাঁজাঙ্গনে আগণ্য লোকসজ্ঘের 

১২ই ম[খ, 'আ[র সমাবেশ হইতেছে না। সকল শ্রেণীর ধর্দশীর্থারাই গোস্বামী মহাশয়ের 
সোমবার । প্রতি আকৃষ্ট হইতেছেন দেখিয়া আমর! ব্রাঙ্মসমাজেরই শ্রীবুদ্ধি হইতেছে 

মনে করি, দশটি লোকের সঙ্গে আলাপ আলোচনাতেও আমর! গৌসাইকে লইয়াই স্রাঙ্দলমাজের 

গর্ব করি। কিন্ত আজকাল গোস্বামী মহাশয় যে কি ধশ্মের অনুষ্ঠান করেন, সাকার কি 

নিরাকার কোন্ মতের ঘে পক্ষপাতী, ঠিক পরিষ্ণার ব্ূপে তাহার কিছুই বুঝিতেছি না। প্রকাশ্য 

সভাতে ঠিনি একবার দাড়াইয়। তাহার ধর্মমত ব্যক্ত করিলে, এ সম্বন্ধে সকলেরই মনের 

খটকা চুকিয়৷ যাঁয়। এই অভিঞ্রায়ে, আমরা “সাকার ও নিরাঁকার-উপাসনা? বিষয়ে বক্তৃ| 

করিতে গোস্বামী মহাশয়কে অনুরোধ করিলাম। কিন্ত তিনি এ বিষয়ে কোন বক্তৃতা 

করিতে রাজী হইলেন না। « পৌত্তলিকতভ। ও ব্রঙ্গজ্ঞান ” সম্বন্ষেও কিছু বলিতে পারিবেন 

না বলিলেন। সাম্রদায়িক ভাবের কোন কথাই তিনি বলিতে রাজী নহেল। 

অবশেষে এক্রক্ষোপাস্না” সম্বন্ধে তাহার মত বলিবার জন্ত অগ্ুরোধ জানাইলে 

তিনি পব্রঙ্গজ্ঞান ও ব্রন্গবাদী, ব্যিয়ে বক্তা করিতে সম্মতি প্রকাশ করিলেন। 

আমরাও . অবিলম্বে সহরের সর্বত্র বিজ্ঞাপন ছড়াইয়া দিলাম । আগ্তই সন্ধ্যার সম়ঙ্গে 

বক্তৃতা হইবে । | - 



৩২: ই তিসদ্ রুসঙ্গ | [ ১৬১৯৩ সাল। 
চি 

অব্যক্ত বক্তা । 

অপরাহে সমাজে যাইয়া দেখি_-মন্দিরে ও বারেন্দান আর স্থান নাই। চতুম্পার্থের 

ঝ্্বিত ভূমিও লোকে পরিপূর্ণ হইয়া গিয়াছে। স্থানাভাবে অনেকে, বন্কৃত। শুনিবার সুবিধা! 

হইবে না বুঝিয়া, সমাজহইতে চলিয়া যাইতেছেন। রোম্যান ক্যাথলিক গীর্জার সুবিখ্যাত 

পাদরী বাার্ড সাহেবও আসিয়া এক কোণে চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন। মন্ধ্যার একটু 

পরে গোশ্বামী মহাশয় বন্তৃতাস্থলে আসিয়া দাড়াইলেন। সকলকে করজোড়ে অভিবাদন 
করিয়া এইপ্রকাঁর বলিতে লাগিলেন-- 

পুরাকালে বশিষ্ঠ, যাজ্ববন্কা, সনক-স্নাতনাদি ভঙ্গব্িগণ যে ত্রঙ্গের উপাসন। 

করিয়াছিলেন; শান্ধ-পুরাণ-বেদ-নেদাঙ্গ উপনিষদাদি, যে ব্রন্গের মহিমার 

কণিকাঁমার বর্ণন করিতে গিয়া, পার না পাইয়। “অব্যক্ত আনির্পিচনীয়' বলিয়। 

নিবনাক্ হইয়াছেন, তুচ্ছাদপি তুচ্ছ অজ্ঞান আমি_-আমার মুখে আজ আপনারা 

সেই মহান্ ব্রলোর কথা শুনিতে আসিয়াছেন! ইত্যাদি বলিতে বলিতে বালকের 

মত " হাউ-হাউ * কাদিয়! ফেলিলেন। পুনঃ পূনঃ চেষ্টা করিয়াও, কথ! বলিতে গিয়া কান্নার, 

বেগ চাপিতে পারলেন ন!, পরে বসিয্স। পড়িলেন। পাঁচ ছয় মিনিট পরে আবার বলিতে 

'আরস্ত করিলেন। এবারেও মহধিগণের ধ্যানগম্য, পরাত্পর পরব্রঙ্গের বিষয়ে ছু*চার কথ। 

বলিতেই কান্না আসিয়৷ পড়িল । এক একবার চেষ্ট৷ করিয়!, বলিতে গিয়া, থামিয়া থামিয়। 

যাইতে লাগিলেন; পরে ভাবের অদম্য আবেগ আর সংবরণ করিতে না পারিয়া, মুখে কাপড় 

চাপ! দিয়া বসিয়। পহিলেন। কিছুক্ষণ এই ভাবে কাটিলে, উপবিষ্ট অবস্থাতেই কাঁদিতে 

কাদিতে করজোড়ে সকলকে কহিতে লাগিলেন_- আজ আপনারা আমাকে আ শীর্ববাদ 

করুন। আপনারা সকলে দয়। ক'রে আমার মস্তকে পদাঘাত ক'রে আমার অহঙ্কার 

চর্ণ করুন। আমি ভয়ানক অভিমানী-্তা'র কথা বল্ব! আমি কিজানি? 

আমি ছাই ! আমি ছাই ! এই প্রকার বলিয়া, সেই অনাদি, অনস্ত একমাত্র অগ্থিতীয়, 

পুরাণ পুরুষের স্তবের কয়েক শ্লোক পড়িয়াই ভাবাবেশে রুদ্ধকণ্ হইয়া! পড়িলেন। অস্ফুট 

ভাষায় ভাবমপ্রাবস্থায় শুধু *ত্বং হি?“ ত্বং হি” বলিতে বলিতে সমাধিস্থ হইলেন। | 
জনতাপুর্ণ ব্রাহ্মমাজ একেবারে নিস্তব্ধ । গোস্বামী মহাশয়ের এ “ ত্বং ছি, ত্বং,হি? বলার 

সঙ্গে সঙ্গে কি*“যেন একটা! হইয়া গেল। সকলেই গোস্বাহী মহাশয়ের দিকে উল্লসিত প্রাণে 
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স্বাকাইয়! কতক্ষণ অবাঁক্ হইয়! রহিলেন। এভাবে ৫1৭ মিনিট অতাত হইল । পরে 

চন্দ্রনাথ বাবু হারমোনিয়াম বাঁজাইয়া গান করিতে লাগিলেন। গোস্বামী নহাশয়েন চৈতগ্/ 

হইল না। ধীরে ধীরে সকলেই উঠিয়া পড়িলেন। দলে দলে লোৌক সমাজ-পরিবেষ্টনীর 

স্থানে স্থানে একত্র হইয়া আলাপ করিতে লাগিলেন। বস্তা শুনিয়া যে উপকার হইনুং 

আজ গোস্বামী মহাশয়ের অবস্থা দেখিয়া তাহা অপেক্ষ। আমরা অধিক উপকার লাল 

করিলাম। ধন ব্র/ঙ্গসমাজ ! 

আসননমক্কারে কুসংক্ষার | 
গোস্বামী মহাশয় মদমনসিংহ ুরিয়! ঢাকায় ফিরিয়াছেন। তাহাকে দেখিতে প্রচারক- 

২*শে মাখ, নিবাসে উপস্থিত হইলাম; শুনিলাম তিনি তখন শৌচে গিয়াছেন। 

মঙ্গলনার। আমি এ ঘরে বসি! রহিলম। একটু পরে শদ্দেয় শ্রীযুক্ত মনোরঞ্জন 

গুহ ঠ।কুরতা। নহাশয়ও আসিজেন। তিনি গোস্ব।মী মহাশয়ের শুন্ত আসনটির সম্মুথে গিয়া 

কপাল ঠকিয়া নমস্কার করিলেন। মনোরঞ্জন বাঁবুকে উৎসাহী ত্রঙ্গ বলিয়াই আমর! সকলে 

জানি। তাহাকে আজ এভাবে শুন্ত আসনে নমক্কার করিতে দেখিয়। আমার চক্ষু স্থির 

হইল। আমি, আর স্থির থাকিতে না পারিয়া, তাহাকে জিজ্ঞাস করিলাম--” আপনি ন। 

আনুষ্ঠানিক ব্রাঙ্গ? ওখানে নমস্কার করিলেন কেন?" তিনি বলিলেন_- আনুষ্ঠানিক 

ত্রাঙ্গ হ'লে কি গেঁ(সাইকে নমস্ক'র করিতে নাই?" 

আমি ।-_ওখানে গে।স।ই কোথায় ? তিনি ত পায়খানায়। 

মনোরঞ্জন বাবু ।--“তা" হউক্। ওখানে আমি গৌসাইকেই ম্মরণ করিয়া নমস্কার 

করিয়াছি । এতে কোন দেষ হয়, আমি মনে করি না ।* 

আমি ।--*এ কথা আপনি ব্রাঙ্গলমাজে বসিয়া বলিতে সাহস করেন? তা” হ'লে 

হিন্দুদের আর * অন্ধ-বিশ্বাসী, কুসংস্কারী? বলেন কেন?” এ সকল কথ! লইয়া মনোরঞ্জন 

বাবুর সহিত আমার তর্ক বাঁধিয়া উঠিল। ৃ 
ইতিমধ্যে গোন্বামী মহাশয় শৌচহইতে আসিয়া, পাশের ঘরে জলযোগ করিতে- 

ছিলেন। তিনি আমাদের এই সব কথা-কাটবকাটি শুনিয়া, স্বীয় শাশুড়ী (শ্রীযুক্ত! সুক্তকেশী 

দেবী )* বুড়োঠাকরুণ'কে বলিলেন-_“ শুন্য আসনের সামনে -আর কেহই নমস্কার না 

করেন, আপনি এদের জ্ানায়ে দ্রিবেন। এই নিয়ে আবার আলোচনা, অশান্তি 
হবে।+» আমার আর ওখানে থাকিতে ভাল লাগিল না। নবকাস্ত বাবুর বাসায় চলিয়া 
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আদিলাম। কয়েকটি ব্রাঙ্গকে ওখানে পাইয়।, তাহাদের নিকটে ঝগড়ার বিবরণ জানাইলাম্; 

- এবং, আরও দশটা কথ! তুলিয়া, প্রচারকনিবাসে ঘে পৌত্তলিকত! প্রবেশ করিয়াছে তাহাও 
জানাইলাম। “ গোস্বামী মহাশয়ের কাছে যোগধর্মে দীক্ষালাভ করিলেই ভাল ভাল লোক- 

১ঞলিও বিগ্ড়াইয়া যায়, তাদের এইরকম ছুর্দশা ঘটে+_এইরূপ বলি! তাহার! আমাকে 

সতর্ক করিয়া দিলেন । 

ব্রা্মসমাজে আন্দোলন--গোৌসাইয়ের পদত্যাগমস্কল্স | 

এবার দেখিতেছি--সভা-সমিতি করিয়া! গোস্বামী মহাশয়ের কাধ্য-কলাপ, সাঁধন-ভজন- 

মাঘ মাসের সম্বন্ধে ব্রাহ্গদমাজে তুমুল আন্দোলন আরম্ভ হইয়াছে । “গোশ্বামী 

শেষপধ্যস্ত। মহাশয় যে ভাবে চলিত্েছেন তাহাতে তাহার দ্বারা আর প্রচারকের 

কাধ্য চলে ন1। নির্জনপ্রিরর গোম্বামী মহাশয়ের ধ্যান ধারণ সমাধি ত্রাঙ্গসমাজের কোন 

উপকারেই আলমিতেছে না । উউহাদ্বারা৷ সমাজের আর উন্নতির আশা নাই। বাক্কিগত 

ভাবে তিনি যাহাই করুন না কেন, প্রকাশ্ত ভাবেও যখন তিনি গুরুবাদ স্বীকার 

করিতেছেন, উনবিংশ শতাব্দীর উচ্চশিন্সিত সমাজের নেতা হইয়াও যখন তিনি 

নিতান্ত অজ্ঞানের স্তায় “শাস্ত্র অভ্রাস্ত ” এই কু'সংস্কারাঁপন্ন মত প্রচার করিতেছেন, 
তখন তাহার দ্বারা এই সমাজের শ্রীবৃদ্ধির আশ! কোথায়? অপাম্প্রদায়িক ভাবে 

ধর্মগ্রচার করিলে আর “্রাহ্গধর্ম-প্রচারক” নাম কেন? হিন্দু দেব দেবী, 

হিন্দুদের আচার-পদ্ধতি, এবং হিন্দুধর্মের প্রাচীন কুসংস্কারের বিরুদ্ধে কিছু না বলিয়া, 

এখন বরং তিনি সময়ে সময়ে এীসকলের প্রশ্রয়ই দিতেছেন। এইরূপ অবস্থায় গোস্বামী 

মহাশয়ের দ্বারা ব্রাঙ্গসমাজের ভয়ানক অনিষ্টই হইতেছে ।»” এইরূপ অনেক কথা 

ব্রাহ্মদের ঘরে ঘরে, প্রকাশ্ঠ সভাস্থলে, এবং বহুলপ্রচারিত ব্রাহ্গ-সংবাদপত্রসমূছে আলোচন! 

হইতেছে । প্রচারকের কাধ্য গোস্বামী মহাশয় না করেন, অধিকাংশ ব্রাক্ষরই এখন এই- 
প্রকার ইচ্ছ! জন্মিয়াছে। 

শুনিলাম, গোস্বামী, মহাশয় নাকি প্রচারকপদ-পরিত্যাগপূর্বক স্বাধীন ভাবে, 
উদাসীনের মত, অবশিষ্ট জীবন নিঞ্জনে সাধন-ভজন করিয়। কাঁটাইবেন, একপ 
অভিপ্রায় প্রকাশু করিয়াছেন। অনতিবিলম্বেই তিনি গয়্ার আকাশগজ। পাহাড়ে চলিয়া 
যাইবেন। 
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বারদীর ব্রহ্মচারীর কথা । 

আজ রাত্রিতে দাধন-বৈঠকে যোগ দিব মনে করিয়া স্কুল ছুটির পরেই প্রচারক-নিবাসে 

উপস্থিত হইলাম । গোস্বামী মহাশয়ের আসনের ধারে একযোড়া খড়ম 
রহিয়াছে দেখিলাম! গোস্বামী মহাশন্ন তখন আসনে ছিলেন না। খড়ষ্ব 

যোড়া খুব বড় ও পুরাতন দেখিয়া, হাতে লইয়া! জিজ্ঞাসা করিলাম-_ 

“এ খড়ম কার?” গৌসাইয়ের শাশুড়ী ঠাকুরাণী বলিলেন__ক্রঙ্গচারী গোসাইকে 
দিগ্াছেন।” আমি বলিলাম-__' ব্রহ্মচারী আবার কে?” তিনি একটু বিস্মিত হইক়া 
বলিলেন-_” তুমি ব্রহ্মচারীর কথা শুন নাই? সমাধির অবস্থায় গৌসাই জান্তে পান 

যে বারদীতে একজন মহাপুরুষ গোপনে রয়েছেন। গৌসাই তার পর স্াকে দর্শন কর্তে 
গিয়েছিলেন। ভার বয়স এখন ১৫৬ বং্দর। ত্রহক্ষমচারী নিজের পরিচন্ন দিয়ে বলেছেন, 

তিনি গোলাইয়ের পিতামহের খুড়া হন। পূর্বপুরুষের চিহ্ন ব'লে তিনি এই খড়ম-যোড়া 

আর এ কম্বলখান। গৌঁসাইকে দিয়েছেন। ৮” ব্রহ্মচারীর বিষর জানিতে আমার বড়ই কৌতুহল 

জন্মি। সাধনবৈঠকে বসিয়া রাত্রে শিষ্যদের সঙ্গে প্রাণায়াম করিবার সময়ে গোশ্বামী 

মহাশয় প্রায়ই গদগদভাবে “জন্ন ব্রঙ্গচারী ! জয় রামকৃষ্ণপরমহংস! জয় মাতাজী ! জয় 

পরমহংনজী। জনন গুরুদেব, জয় গুরুদেব *__-এইরূপ বলিতে বলিতে সমাধিস্থ হুইয়। 

পড়েন। মহাপুরুষদের আবির্ভাবে তখন গুরুভ্রাতাদের ভিতরে আশ্চর্য ভাবোচ্ছাাস ও 
অলৌকিক অবস্থাদির বিকাল হইতে দেখি । এই ব্রক্ষচারীই কি সেই সব মহাপুকরুষদের 

মধ্যে একজন? একজন ভজনশীল গুরকুভ্রতাকে ব্রহ্ষচারীর সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করাতে 

তিনি বলিলেন -_-" কিছুদিন হইল, সমাধির অবস্থায় গুরুদেব, বারদীতে একটি মহাপুরুষ 
আছেন জানিতে পান। সেই সময়ে ব্রহ্মচারী মহাঁশয়ও গোম্বামী মহাশয়ের বিষ জ্ঞাত 

হইয়া আমাদেরই কোন কোন গুরুভাতাকে বলেন-_-'গোৌসাই একবার এসে আমাকে 

দর্শন দিবেন না? তিনি ন। এলে আমাকেই যেতে হবে। ভাল লোক বলি শুনিক্সাছি; 

কোনও বিশেষ সম্বন্ধও থাকিতে পারে । তা না হ'লে তার দিকে প্রাণ এত টানে কেন?" 

গোশ্বামী মহাশয় শিষাদের মুখে এই কথ! শুনিয়া ব্রহ্মচারী মহাশয়কে দর্শন করিতে 

গিক্গাছিলেন। সে সময়ের বিবরণ অনুসন্ধান করিয়া আরও বিস্তৃতরূপে জানিতে আমি 

একাস্ত উৎসুক রছিলাম। | | 
বারদীহছইতে আসিয়া গোস্বামী মহাশস এই গুপ্ত মহাপুরুষ ত্রঙ্গচারীকে সর্বসাধারণের 

এ 

ফাস্তন, 

১২৯৩ সাল। 
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নিকটে প্রচার করিতে লাগিলেন। ঢাকা, বিক্রমপুর, মননমনসিংহ, ফরিদপুর-প্রভৃতি স্থান, 
হইতে দলে দলে শিক্ষিত ভদ্রলোকের! এখন ব্রহ্মচারী মহাশয়কে দর্শন করিতে বারদী 

যাইতেছেন। কয়েকদিনের মধ্যেই সমস্ত পুর্ববঙ্গে ব্রদ্মচারীর নাম প্রচারিত হইয়া পড়িয়াছে। 

তন্দচারী মহাশয়ের যেসকল ঘটনা শুনিতেছি, তাহ! আমি বিশ্বাস করিতে পারিতেছি না। 

যদি কথনও তাহার দর্শন পাই, তাহ হইলে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে তাহার মুখেই তদীয় জীবনের 

অস্কু্ত বিবরণ সমস্ত শুনিয়া “ ডাঁয়েরীতে ” লিখি রাখিন আকা! রহিল টু 

দ্বারভাঙ্গায় গৌসাইয়ের প্রাণসংশয় পীড়া | 

গ্কুল ছুটি হইতেই বাড়ী আসিঞাছি। অনেকদিন গোস্বামী মহাশয়ের কোন খবর 

১ল। জ্যেষ্ঠ, পাই নাই। গুরুত্রাতাদের নিক্ষটে যাইতে প্রাণ বড়ই অস্থির হইল। 

শনিষার। ঢাক। রওন। হইলাম। শঙ্করটোলায় গুরুভ্রাতা শ্রীযুক্ত ডাক্তার 
প্রসন্নকুমার মভুমদার মহাশয়ের বাসার বিপরীত দিকে আমার একটি বন্ধুর বাসায় আসিয়। 

উঠিলাম। ভোরবেলাঁয় জানাল] খুলিয়া বসিক্সা আছি, প্রসন্নবাবুর বাসায় বহুলোকের 

গোলমাল শুনিতে পাইলাম । রাম মজুমদার মহাশয় আমাকে দেখিতে পাইয়া বলিলেন-__ 

«আপনি গৌসাইয়ের কোনও খবর রাখেন ? তাঁর বে বিষম অকস্সুথ”। কথাট। শুনামাত্র আমি 

ছুটিয়! ডাক্তারবাবুর বাসায় গেলাম । পৌছিয়া দেখি-অনেক গুরুভাইভগিনী সে বাসার 
নানাস্থানে দলে দলে গোসাইয়ের কথা বলিতেছেন, কেহ কেহ কাদ্দিতেছেন। বিস্তারিত 

বিবরণ শুনিতে ব্যস্ত হইয়া রাম বাবুকে জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলিলেন --* ছ্বারভাঙ্গাতে 
গোস্বামী মহাশয়ের ভবল নিউমোনিগাক় দুইটি ফুনফুলসই পচিতে আরস্ত করিয়াছে । অবস্থা 
থারাপ ; গৌসাইয়ের পরিবার, যৌগজীবন, কু খোব, প্রসন্ন বাবু, উছার1 গত কল্ই দ্বারভাঙ্গায় 
গিয়াছেন। কাল সকালে আমর এখান হইতে আরজেণ্ট (জরুরী?) টেলিগ্রাম করিয়াও 

এখনপর্যানস্ত সংবাদই পাইলাম না। কি হইম্নাছে জানি না।, গোনাইয়ের অবস্থ। শুনিয়। 

বুকটা কাপিয়া উঠিল) “হু হু” করিয়া কান্না আসিয়া পড়িল। বাসায় আলিয়া দরজা 

বন্ধ করিয়া সাঁতটাহইতে বেল প্রায় একটাপধ্যস্ত অবিরাম কাদিয়, ভগবানের চরণে ও 

গৌসাইয়ের গুরু পরমহংপজীর নিকটে ভাঁহার আরোগ্যের জন্ত প্রার্থনা করিলাম। প্রাণটা 

জলির! যাইতে লার্শগুল। সংসার অন্ধকার মনে হইল । গৌসাইয়ের আরোগ্য সংবাদের ভগ্ 
দিনরাত ছটফট করিসা কাটাইতে লাগিলাম ] 
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আকাশপথে ব্রহ্গচারীর ছ্বারভাঙ্গায় গমন । 

দ্বারভাঙ্গায় এবার যেভাবে গোস্বামী মহাশয় আরোগ্য লাভ করিলেন, লে এক অদ্ভুত 
বৃত্বাস্ত। শুক্রবার সকালে টেলিগাম আসিল-_” গোস্বামী মহাশয়ের অবস্থা খারাপ, 

ডবল নিউমোনিয়া হইয়া ছুটি ফুস্ফুস্ই পচিয়। যাইতেছে; জীবনের আশা নাই।৯* 

“তার পাইয়। সেই দিনই গৌঁসাইয়ের সমস্ত পরিবারসহ কয়েকজন গুক্ুভ্রাতা দ্বারভাঙ্গায় 

রওন হইয়া গেলেন। এদিকে আমাদের গুরুভাই শছ্েয় শ্রীযুক্ত শ্যামাচরণ বক্পী মহাশয় 

এই-কুসংবাদ-শ্রবণমাত্র তৎক্ষণাৎ, ত্রহ্মচারী মহাশয়ের নিকট বারদী চলিয়া গেলেন, 

এবং ব্রহ্ষচারীর পদপ্রান্তে সাষ্টাঙ্জ হুইয়! পড়িয়! করজোড়ে কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন-_ 

“ আমার গুরুদেবকে আপনি দয়া করিয়া রঙ্গ করুন। আমার জীবনের অগ্ধাংশ লইয়া 
ডাহাকে বাচাইয়। দ্িউন |” ব্রহ্মচারী বলিলেন__“ তিনি গেলেনই বা; আমি তো রয়েছি । £ 

সরল গুরুগতপ্রাণ ব্কী মহাশয় বলিলেন, “আমরা আপনাকে চাই লা, তাঁকেই চাই।, 

তার অকপট গুরুনিষ্ঠ। দেখিয়া ত্রাক্ষচারী কিছুক্ষণ ধ্যানস্থ হইলেন, পরে একটি দীর্ঘ নিশ্বাস 

ফেলিয়া বলিলেন, “ সময় শেষ করে এসেছিস্। এখন আর কি হবে? আমি তত্তাকে ঘরে 

দেখতে পেলাম না। হয় হয়ে গিয়েছে, অথবা তার গুরু তাঁকে দেহ ছাড়িয়া থাকিবার 

শক্তি দিয়াছেন। আচ্ছা, ভুই যা) মঙ্গলবারের মধ্যে যর্দি“ তার” আসে তবে বুঝবি. ভয় 

নাই। চিন্তা করিস্না। আমি সেখানে যাচ্ছি ।” ইহার পর ব্রহ্মচারী মহাশয় আসনহইতে 

উঠিন্ন| সকলকে ভাকিয়। বলিয়া দিলেন-“ঘত দিন ভিতরহইতে দরজ। ন1 খুলি, ০কহু 

এ দরজায় ঘা দিও না বা ইহা খুণিতে চেষ্টা করিও না।” ব্রন্গচারী মহাশয় ঘরে ঢুকিয়া 
ডিতরহুইতে দরজা বন্ধ করিলেন ।” র 

সে দিন ঢাকাহুইতেও পৃর্ট্বোক্ত কলে দ্বারভাঙ্গা যইতেছিলেন। গোয়ালন্দের জাহাজে 
উঠিম্ন। সকলে বিমর্ষ হইয়া বপিয়া আছেন, কেহ কেহ কাদিতেছেন। অকন্মাৎ যোগজীবন, 

আকাশের দিকে তাঁকাইয়া অঙ্গুলি সঙ্কেত করিয়া বলিয়া উঠিলেন_-“ এ দেখ, ভ্রঙ্গচ।রী 

মহাশয়ও দ্বারভাঙ্গায় যাচ্ছেন। আমাকে তিনি হাত নাড়িয়। বলিলেন--* আমিও 

দারভাঙ্গায় যাচ্ছি। তোর আর ভাবিস্ না, কোনও ভর নাই? |” বুড়োঠাকৃরুণ ও 

দারভাঙ্গায় দেখিতে পাইয়াছিলেন যে পাশের ঘরে ব্রহ্মচারী গৌসাইয়ের দিকে দৃষ্টি দিয়া 

আছেন। মঙ্গলবারপন্যস্ত ঢাকার গুরভ্র।তারা টেলিগ্রাম আফিসে ছুটাছুট করিতেছিলেন 

খবর আসিল গোঁস্বানী মহাশয় ভাল হইতেছেন। 
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গৌঁসাইয়ের দ্বারভাঙ্গা প্রভৃতি স্থানে অবস্থিতি। 

গত ফাঁন্নমাসহইতে আধাঢ়মাসপর্যস্ত গোম্বামী মহাশয় ঢাকায় ছিলেন না। 
সুতরাং তাহার এই সময়ের কোন বিবরণই আমার ভায়েরীতে রহিল না। শ্রীযুক্ত 

££ুজবিহারী গুহ ঠাকুরতা শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্্রমোহন দত্ত মহাশয় তাহাদের ডাক্সেরীতে গোসাইয়ের 
এই সময়ের অদ্ভুত ঘটনাবলি বিশদরূপে লিখিয়া রাখিয়্াছেন। কোন্ সময়ে গোস্বামী 

মহাশয় কোথায় কি ভাবে ছিলেন, উছাদের ডায়েরীদৃষ্টে তাহার কিঞিন্মাত্র আভাস 
এই স্থলে লিখিষ্না যাইতেছি । 

১০ই ফান্তন গোস্বামী মহাশয় পশ্চিমে যাওয়ার অভিপ্রায়ে কলিকাতা যাত্রা! করিলেন। 

তথায় এক দিবস অপেক্ষা করিয়! পরদিন শ্যামনগরে উপস্থিত হইলেন। তথাহইতে 

নৌকাযোগে ৮ চুড়াতে পৌছিয়া, বুধবার শ্রীযুক্ত মহুধি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সহিত 
সাক্ষাৎ করেন); মহধি গোস্বামী মহাশয়কে দেখিয়া! অত্যন্ত আনন্গ প্রকাশ করিয়া 

বলিলেন_-“ আহা! সকলে বলে *' গোসাই পাগল হয়েছেন, পৌত্তলিকের স্তা ব্যবহার 

করেন”) কিন্ত কই? আমি তো৷ একে ধৃপ ধুনার স্গন্ধ-ধুমাতৃত উজ্জ্বল ছ্র্গাপ্রতিমার 

স্তায় দেখছি। ” 

এই সময়ে মহধির নিকট একখান! চিঠি আসিয়া পড়িল। কোনও একটি প্রসিদ্ধ ব্রাহ্ম 

কতিপয় প্রশ্ন করিম! তাহাকে লিখিয়াছেন, “আপনি নিজ্জঞনে অনেক দিন ধরিয়া ধর্ম 

সাধন করিলেন-_-কি লাভ করিলেন? এবং এই সম্বন্ধে আপনি কি উপদেশ দেন?” 

ইত্যার্দি। মহর্ষি, পত্রখানার উত্তর দিতে, তা'র অনুগত ভক্ত শ্রীযুক্ত প্রিয্নাথ শুস্ত্রী 

মহাশয়কে বলিলেন--« লিখে দাও এখন হতে % % ** গোসাই যাহা বলেন, তাহা 
আমরই কথ ৮ 

মহধির সহিত সাক্ষাৎ করিয়া গোন্বামী মহাশয় বদ্ধমানে গেলেন। তথায়, ব্রাহ্গলমাজের 

সন্নিকটে সমাজের সেক্রেটারির বাসায় অবস্থান করিয়া, নিত্যই সংকীর্তনে মহা! আনন্দোৎ- 

সব করিতে লাগিলেন। শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যাক্স-প্রভৃতি প্রন্গিদ্ধ ব্রাক্গগণ, 
কলিকাতা এবং বহুদুরবণ্তি স্থানহইতেও আসিয়া, গোস্বামী মহাশয়ের উপাসনায় যোগ দিতে 

আরম্ভ করিক্নে। উদয়াস্ত গোসাইকে লইয়া সকলে ধর্দম-প্রসঙ্গে আনন্দ করিতে লাগিলেন । 
একদিন গোন্বামী, মহাশয় একটি পলাশ বৃক্ষ দেখিয়া থম্কিয়া দাড়াইলেন। পরে উহার 
প্রতি পুশ্পে, পুম্পে ভগবতীর আবির্ভাব দর্শন করিয়া মুচ্ছিত হুইয়া পড়িলেন! আর 
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একদিন মহা রাজার গোলাপবাগে যাইয়া গোলাপফুলের শেভ! দেখিতে দেখিতে সমাধিস্থ 

হইলেন। বর্ধমানে অবস্থানকালে তিনি শ্রীযুক্ত কুপ্তবিহারী গুহ, শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ সামস্ত- ' 
প্রভ়ৃতিকে দীক্ষা প্রদান করিলেন; তৎপরে, শিষাবর্গ সঙ্গে লইয়া, দ্বারভাঙ্গার দিকে 

রওন! হইলেন। স্ 

চৈত্রমাসের মধ্যভাগে গোস্বামী মহাশয় দ্বারভাঙ্গায় পৌছিলেন। কয়েক দিন পরেই 
তার বুকের নিয়ভাগে এক প্রকার বেদন! আরম্ভ হইল। হোমিওপাখি চিকিৎসাতে 
* নক্স বমিকা” সেবন করিয়া কয়েক দিন একটু ভাল রহিলেন। কিন্ত পরে আর 
তাহাতে কোন উপকারই হইল না। তখন সমস্তিপুরহইতে বিখ্যাত ভাক্তার নগেন্দ্র বাবুকে 
আনা হইল। এদিকে বাকিপুরের উকিল শ্রীযুক্ত ব্রজেন্্রমোহন দাস মহাশক 

তথাকার স্ুপ্রসিদ্ধ ছুটি ডাক্তীর পাঠাইয়। দিলেন। চার জন বড়বড় ডাক্তারের সঙ্গে 

গোস্বামী মহাশয়ের শিষ্য ডাক্তার শ্রিক়বাবুও ছিলেন। কিন্তু ইহাদের চিকিৎসাতে 
গৌসাইয়ের বেদনার কোন উপশমই হুইল না; বরং উহ! উত্তরোত্তর বুদ্ধি পাইতে 

লাগিল। ক্রমে তাহার উথানশস্তিও রহিত হইল। শয্যায় শয়্ান অবস্থায় থাকিয়াই 

তিনি বাহা-প্রস্াবাদি করিতে লাগিলেন। রোগবুদ্দির সঙ্গে সঙ্গে ডবল নিউমোনিয়ার 

শোচনীয় পরিণামে, গৌসাইয়ের জীবন বিষয়ে সকলে একেবারে নিরাশ হইলেন। 

পরে একদিন গোম্বামী মহাশয়ের মুমুযু কাল উপস্থিত হইলে, অকল্মাৎ তাহার গুরু 
মানস-সরোবরনিবাসী শ্রীযুক্ত পরমহংসজী কক্েকটি মহাপুরুষের সহিত ৃঙ্ম শরীরে 

উপাস্থত হইয়া, অলৌকিকশক্তিপ্রয়োগে গোস্বামী মহাশয়কে আরোগ্য করিয়া চলিয়া 

গেলেন। 

গোস্বামী মহাশয় স্থস্থ হইয়া! ১৯ জ্যেষ্ঠ বুধবার দিবসে, পরিবারবর্গ ও শিষ্ঞগণের সহিত, 

দেওঘরে রগুনা হইলেন । রাস্তায় মোকামাঘাটে গাড়ি পরিবর্তন করিতে হয়। এই সময়ে 

জান বাবু টিকেট করিতে বুকিং আফিসে গেলেন_-আসিয়! দেখিলেন, অনেকগুলি 
লিচু গাড়িতে রহিয়াছে। তিনি জিজ্ঞাসা .করিলেন__“ লিচু কোথ। হইতে আসিল? » 
গৌসাই বলিলেন_-ঘদ্বারভাঙ্গায় থাকৃতে লিচু খেতে ইচ্ছ। হয়েছিল, তাই পরমহংসজী 

দিয়ে গেলেন।” সকলেই খুব আশ্চর্য হইলেন। কে যে কখন লিচু দিয়া গেলেন উহ্ারা 
কেহই তাহ! লক্ষ্য করিতে পারেন নাই, আরও আশ্চর্যের বিষয় এই যে গর দিকে এখনও 
লিচু পাঁকে নাই। এইপ্রকার সুপ লিচু কোথাহুইতে সংগ্রহ হইল? ৃ 
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দেওঘরে পৌছিয়! গৌসাই স্কুলগুছে বাসা লইলেন। . নানাস্থান বেড়াইয়া এবং বিগ্রহাদি 

দর্শন করিয়া, পরদিন সকালে আদর্শ ত্রাঙ্গ শ্রীযুক্ত রাজনারায়ণ বস্থ মহাশয়ের নাড়ীতে গেলেন । 

সেই দিবস ভক্তপ্রবর বুদ্ধ রাঁজনারায়ণ বাবুর সহিত ধন্দ্মালাপে এতই আনন্দোচ্ছাস হুইল 

লেলা' দ্বিপ্রহর ভতীত হইয়া গেল, কাহারও ক্ষুধা তৃষ্ণা স্গান আহারের দিকে একবান্রও 

লক্ষ্য পড়িল না। দেওঘরহুইতে গৌলাই কলিকাতা! আসিলেন। কলিকাতাহইতে জ্যৈষ্ঠের 

শেষভাগে সকলকে লইয়া শাস্তিপুরে উপস্থিত হন। ৩*শে টলাষ্ঠ গোন্বানী মহাশদ শিষ্যবর্ 

সহিত শাস্তিপুরের অনতিদূরে বাঁবলায় গিয়! গ্রীঅন্ধৈত প্রভুর পাট দর্শন করেন। স্থানটি 
অতি নির্জন ও রমণীয়, তপস্তার পক্ষে বড়ই উপযুক্ত । এই স্থানে €গাস্বামী মহাশয় সকলকে 

বলিলেন_-« দেবতার স্থানে যেয়ে বিএনের তি দৃষি শ্ির ক'রে একাহাভাবে 
নম করতে থাঁকূলে, আসল দেবতার দর্শন লাভ হইতে পারে 1” অন্দে প্রভুর দশন 

লাঁভ করিয়া গোসাই সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিলেন । 
৩১শে কজ্য্ঠ গোম্বামী মহাশয় চুয়ভাঙ্গায় উপস্থিত হইলেন । তাহার পরিবারবর্ 

কুমারখালি চলিয়া গেলেন । আ'ধাঢ়ের প্রথম সপ্তাহেই সকলে এক সঙ্গে ঢাক! পৌছিলেন। 

পরে, দুণ্চার দিন বিআাম করিয়া, সকলকে লইয়! গোস্বামী মহাশয় ব্রহ্গচাঁরীকে দর্শন করিতে 

বারদী যাত্রা করেন । ব্রহ্গচারী মহ1শয় বলিলেন, "তোমাকে ত আমি, ভ্বারভাঙ্গায় যাইয়া, 

ঘরে দেখিতে পাইলাম না |” গৌসাই বলিলেন -*আমার গুরুদেব আমাকে দেহহইতে 

বাহির করিয়া নিয়া রাখিয়াছিলেন |” বারদীতে কয়েক দিন অবস্থানপুর্ব্বক এখন তিনি 
ঢাকায় আসিয়া আঙ্গসমাজে প্রচারকনিবাসে পূর্ববৎ অবস্থান করিতেছেন । 

ব্যাধিমুক্তির অদ্ভুত বিবরণ । 
গোস্বামী মহাশয় ঢাকা আসিয়াছেন। অপরাহু ৫॥টার সময়ে গোস্বামী মহাশয়কে 

দর্শন করিতে সমাজে গেলাম । গোস্বামী মহাশয়ের পত্বীকে আঞঙ্জই প্রথম পায়ে পড়িয়। 

প্রণাম করিলাম। গ্রচারকনিবাসে আজ লোক ধরে না। গৌোসাইকে প্রণাম করিয়। 

বসিলাম। একটি কথাও বলিবার অবসর পাইলাম না। গোসাইয়ের চেহার1 দেখিয়া 

বড়ই কষ্ট হইতে লাগিল। শরীর অত্যন্ত কাতর । মাথায় চুল নাই-__নেড়1 1 বর্ণ একেবারে 

কাল, দেহ অতিশয় দুর্বল এবং শীর্ণ । হাত পাঁ__এমন কি, মাথাটি পধ্যস্ত__শুকাইয়। গিয়াছে । 
খুব চেনা লোকেরুও গোসাইকে এখন দেখিলে ভ্রম হয়। তিনি স্থির অনিমেষ নয়নে শুদ্ধাসনে 
একভাবে বুসিক্সা! আছেন। সাধন-ছাড়া আর কর্ম নাই। €কেহু €কানও প্রশ্ন করলেই 
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চষ্কিয়া উঠিতেছেন ; অতি সংক্ষেপে একটু উত্তর দিয়াই আবার নিজের ভাবে মগ্ন ভইয়1 

পড়িতেছেন। অনেকক্ষণ বপিয়। থাকিয়। বাসায় চলিয়া! আসিলাম। 

গোস্বামী মহাশয়ের আরোগ্যের বিষয় শুনিবার জন্য বড়ই কৌতুহল জন্মিল। 

তাহার শিষ্দের মুখে যেসকল অত্যাশ্র্ধ্য কথা শুনিতেছি, তাহ! আমি বিশ্বা 

করিতে পারিতেছি না। ২1৪ দিন প্রচারক-নিবাসে যাতায়াত করিয়া পণ্ডিত মহাশয় 

শ্রীধর-প্রভৃূতির মুখে গোসাইয়ের রোগারোগ্যের অদ্ভুত বৃত্তাস্ত শুনিলাম ; গোস্বামী মহাশয় 

নিজেও সময়ে সময়ে ওবিষয়ে যেপ্রকার পরিচয় দিলেন, তাহাতে ইহাদের কথার কোন 

অমিল পাইলাম না। ষথ|এ্রুত আশ্চর্য্য ঘটনাটি লিখিয়া রাখিতেছি। | 

গোস্বামী মহাশয়ের রোগ খুব সাংঘাতিক অবস্থায় দীড়াইলে তাহার নিত্য-সঙ্গী শিষ্যাগণ 

একেবারে ক্ষিপ্তপ্রায় হইগ্লা উঠিলেন। বিজ্ঞ বিজ্ঞ ডাক্তার সর্বদা যাতায়ত করিয়! 

যথাসাধ্য গৌসাইয়ের চিকিৎসা করিতে লাগিলেন। প্রত্যহ প্রচুর অর্থ ব্যয়িত হইতে লাগিল। 

বহুচেই্টাসত্বেও, গোসাইয়ের অবস্থা ক্রমশঃ একেবারেই খারাপ হইয়। দাড়াইল। সকলে তখন 

হতাশ হুইয়! পড়িলেন। এই সময়ে গোস্বামী মহাশয়ের শিষ্গণ মধ্যে কেহ কেহত্তাহার 

বিছানার দ্ি£ক তাকাইয়া এক একবার চমকিয়া উঠিতে পাগিলেন। উহার! দেখিতে 

পাইলেন চারিজন হুস্মদেহধারী_ কেহ মুণ্ডিত-মস্তক, কেহ পকশ্মশ্র ও জটাধারী, কেহ 

শ্যামবর্ণ॥ কেহ বা তেজঃপুর্ণ গৌরকায় স্থল ও দীর্থাকৃতি_-প্রাচীন মহাপুরুষ গৌসাইয়ের 

চারিদিকে ক্ষণে ক্ষণে প্রকাশিত হইতেছেন, আবার অমনই লয় পাইয়া যাইতেছেন। উহার! 
' কে, কেনই বা অকল্মাৎ আবিভূত হইতেছেন আবার তৎক্ষণাৎ অন্তহিত হইতেছেন__ 
তাহাদের ভিতরে সেই আলোচনা চলিতে লাগিল। কেহ কেহ এই অদ্ভুত ব্যাপার প্রত্যক্ষ 

করিয়া আশ বিপদাশঙ্কায় অতীব ভীত ও ব্যস্ত হইয়! পড়িলেন। কিন্ত কেহ কেহ উহাদের 

মধ্যে সুপপ্নিচিত বাঁরদীর ত্রহ্গচাঁরী মহাশয়কে দর্শন করিয়! শুভাদৃষ্ট মনে করিয়! হাষ্ট ও আশ্বস্ত 

হইতে লাগিলেন। এদিকে, গোস্বামী মহাশয়ের সংজ্ঞ! বিলুপ্ত হইল; নাড়ীর আর স্পন্দন 

নাই। ডাক্তার বাবুর আসিয়া, একবার দেখিয়1, বাহিরে যাইয়া বলি! গেলেন-_" আর বিলম্ব 

নাই, এবার হয়ে এল”। তখন রাধাকৃষ্ণ বাবু, একভার! লইয়া, আকুল হুইয়া একান্ত 
কাতর প্রাণে ভগবানের নাম গাইতে লাগিলেন। গোস্বামী মহাশয়ের শরীর স্থির, অসাড় 

ছিল। জানি না! কি প্রকারে, কি শক্তিসধশরে তিনি ছু'একবার মাথ|। নাড়। দিয়াই, 
অকম্মাৎথ চকিতের মত ল্ফাইয়! উঠিলেন, এবং উচ্চ *হরিবোল, হরিবোল » বলিয়। 

ছুটাছট করিয়া, উদ্দণ্ড নৃত্য করিতে লাগিলেন। একি! একি হইল, এ কি দ্বেখিক্তেছি, 
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এ যে ভগবানের অসাধারণ রুপা সাক্ষাৎ ভাবে অবতীর্ণ! গুরুগতগ্রাণ গৌলাই-শিষ্যেরা, ভাব 

. দিশাহারা হইয়া, * জয় দয়াল ঠাকুর ” « বোল হরিবোল ”» বলিয়া, ভগবানের মহিম। কীর্তন 

করিতে লাগিলেন । সংকীর্তনের মহারবে চতুগ্দিক্ কাপাইয়া ভুলিল। গোস্বামী মহাশয়ের 

রৈপৎ গণিয়া বহুলোক ছুট!ছুটি করিয়া কীর্তন-স্থলে উপস্থিত হইলেন । তাহারা তখন অদ্ভুত 

ভাবাবেশে গোস্বামী মহাশয়কে নৃত্য করিতে দেখিয়া এবং ভুঙ্কারগর্জনসংযোগে উচ্চ 
প হরিবোল ” বলিতে শুনিয়া বিশ্মিত হইলেন । ডাক্তার বাবুর সংকীর্ভনস্থলে উপস্থিত হইলেন, 

গোস্বামী মহাশয়কে  উচ্চলক্ষ প্রদানপুর্বক * হরিবোল, হরিবোল ৮ বলিক্া নৃত্য করিতে 

দেখিয়া স্তম্ভিত হইয়া রছিলেন। ক্রমে কীর্তন থামিয়া গেল। গোস্বামী মহাঁশয়ও, 

মাটিতে পড়িয়া ভগবান্কে লাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিরা, ধীরে ধীরে উঠিম্না বসিলেন। তখন 

ডাক্তার বাবুরা বলিলেন-_« ্হাশয় আমাদের ভাক্কারীশাক্স মিথু]| | আমরা যে. কিছুই 

জানি না, কিছুই বুঝি না_-আজ আপনার.জীবনলাভে তাহাই পরিফার প্রমাণ হইল।» 
গোস্বামী মহাশয় অতঃপর একবার সপরিবার বারদীর ব্রহ্মচারী মহাশয়ের সঙ্গে 

উজার আনত করিতে গিয়াছিলেন। সেখানেও নাকি তানেক আশ্চর্ধা 

| ঘটন। ঘটিপরাছিল। 

ধশ্প ও নীতি সন্বন্ধে উপদেশ । 

আজ কাল সর্বত্র গোস্বামী মহাশয়কে ইয়া যে ভাবে আলোচন। হইতেছে তাহ। আর 

হ৬শে আবাঢ়, . আমাদের সহা হয় না। কোন প্রকারে গোস্বামী মহাশয়ের মুখ দিয়া 
শনিবার । প্রাটীন হিন্দুধর্মের কুসংস্কার ও হিন্দুসমাজের ছুর্নীতির বিরুদ্ধে ছু”চারটি 

কথ! পাইলে আমরা গোঁসাইকে আমাদেরই মত ক্রাহ্মমতাবলম্বী বলিস! দশজনের মুখ বন্ধ 

করিতে পারি 1 কিন্ত তিনি ধর্মবিষয়ে কোন কথাই কোন সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে বলেন না, 

এ এক বিষম মুক্ষিলই হইয়াছে । আজ গোন্বামী মহাশয়কে “ধর্ম ও নীতি” বিষয়ে বক্তৃতা! 
করিতে অনুরোধ কর! হইল। শরীর অতিশন্ম কাতর হইলেও, তিনি ইহাতে রাজী হুইলেন। 
অপরাহ্ণ ৫॥ টার সময়ে তিনি ত্রাঙ্গ-মন্দিরে আসিক! সামান্ত একখান! বেঞ্চের উপরে বসিয়! 

এইপ্রকার বলিতে বাগিলেন। আমি নোট করিতে লাগিঙশাম, যথা-_ 

আজকার রুলিবার বিষয়__-ধণ্্ ও নীতি” । ধৃশ্ম বলিতে আমরা কি 
পোলা 

বুঝিব ?. ধেমন আগুনের ধরন দাহিকা শক্তি, জলের ধর্্ন লীতলতা, ধর 
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প্লেইরপ মানবের স্বভাব। যাহা সভ্য অসভ্য, ভ্ভানী অজ্ঞানী, শিশু বুদ্ধ- 
প্রভৃতি সকলপ্রকার-অবস্থাপন্ন লোকের মধ্যেই সাধারণভাবে আছে, তাহাই ' 

মানবের স্বাভাবিক গুণ। এই গুণ তিন ভাগে বিভক্ত করা যায়। জান, প্রেম ও 

ইচ্ছা। এই.তিন গুণের উতকর্ষসাধনই মানবজীবনের উদ্দেশ্ঠ-ইহাই মানবেলু। 
ধৃশ্ম। টা 

ধশ্ম সত্য বস্তু । যে সত্য সর্বসাধারণের নিকটে সত্য বলিয়া প্রতীত হয়, 

যাহা প্রত্যেক জাতিতে, প্রত্যেক সম্প্রদায়ে সত্য বলিয়া! বিশ্বাস করে, যাহাতে 

ব্যক্তিবিশেষেরও মতবিরোধ নাই, যাহা সকলের পক্ষেই সত্য, তাহাই মানব্- 

প্রকৃতির ভোগ্য স্বভাবের সত্য । 

জগৎকে কেহ স্গি করিয়াছেন, জগ আছে, আমি একজন আছি। 

এই তিনটি জ্ঞান সমস্ত মানবের স্বাভাবিক । ইহা কোথাও শিখিতে হয় না। 

সত্য কথ! বলা উচিত, অন্যের প্রতি অত্যাচার করা অসঙ্গত, ইত্যাদি কতকগুলি 

বিষয়ও স্বভাবের সতা।”) যেখানে মনুষ্য আছে সেখানেই এ সকল সত্য ঃ 

সত্যবোধ স্বভাবের সঙ্গে সঙ্গে আছে । মনের এ সকল সরল সত্যকে যে ষে 

পরিমাণে বুঝিতে পারিবে, জ্ঞান তার নিকটে সেই পরিমাণে প্রকাশিত হইবে । 
সরল সত্যের অনুসরণ করিলেই ধন্মলাভ কর! যায়। মানবের যথার্থ প্রকৃতি 

বা সরল সত্যই মানবের ধন্ম। সন্থষ্ট-চিত্ত না হইলে ধন্ম কখনও লাভ 

হয় না। সরল ভাবে সত্য পালন করিলেই চিন্তে সন্তোষ লাভ ভয় । অসত্য 

কাধ্য, অসত্য চিন্ত। করিলে চিন্তে অসন্তোষ জন্মায় $ সুন্মুষ্টচিত্ত হইতে হইলে 
সর্ববদ। সরল ভাবে সত্যের যর অনুসরণ, করিতে হয়। 

সরল সত্যের বিনি নি অনুষ্ঠান করিবেন তিনি প্রাণের স্বাভাবিক বৃত্তির 

অন্ুরোধেই করিবেন ; কিছুরই অপেক্ষা রাখিবেন না; দশের দিকে, সমাজের দিকে, 

কারও উপুক্ুর ব| অনিষ্টের দ্রিকে-_-এমন কি, নিজেরও মঞ্জল অমঙ্গলের দিকে-_ 

দৃষ্টিশৃন্য হইবেন; আপন কর্তব্য আপন মনে করিয়! যাইবেন। তীর কাধ্য 
লোকদেখান হইবে না। কারও দিকে না তাকাইয়া, চন্দ সূর্যের মত, আপন 
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কাজ নীরবে করিয়া! যাইবেন। এইরূপে কেহ চলিলে, চতুর্দিকে লোকে 

তাঁর জীবন দেখিয়া জীবন পাইবে, ধন্ঠ হইবে । | 

নীতি কি? যেসকল সরল সত্যের কথা বলা হইল-_ অর্থাৎ সত্যকথা!. বল!» 

কারও অপকার, না করা, অশ্লীল ও উন ব্যবহার হইতে বিরত থাকা» 

ইত্যাদি, ৪ তাহাই সাধারণ_ নীতি । এই সাধারণ নীতি সর্বববাদিসম্মত । প্রাকৃতিক 

ও মানবজাতির স্বাভাবিক নীতি--ইহা সকলেরই পালনীয় । ইহা-ভিন্ন, আরও 

অন্য প্রকারের নীতি আছে। তাহা দেশভেদে কালভেদে ও পাত্রভেদে 

কখনও আবশ্যক হয়, আবার কখনও বা হয়ও না। এই নীতি সকল স্থানে 

সমান নয়। এক দেশের পক্ষে যাহা কর্তব্য বলিয়া অবলম্বন করিতে হয়, 

অন্ত দেশের পক্ষে তাহা! ঘোরতর পাপ বলিয়া ত্যাগ করিতে হয়। কোথাও 

লোকে মত্স্যমাংসাহার কর্তব্য বলিয়া স্থির করেন, আর কোথাও ব। 

জঘন্ পাপ বলিয়া বিষবৎ ত্যাগ করেন। কোন স্থানে ম্যালেরিয়া আরম্ভ 

হইলে দুধিত জল বায়ু ও স্থান সংশোধনের জঙন্ঠা, সাধারণের ন্বান্থ্যরক্ষা 

করিবার জন্য, নূতন কতকগুলি নীতি অবলম্বন করা আবশ্টক হয়; কিন্ত্ত ম্যালেরিয়া 

কমিয়। গেলেই আর সেই নীতি নিয়া কাজ করা প্রয়োজন হয় না; কালভেদে 

যে নীতির প্রয়োজন, কালেই আবার তাহা অনাবশ্যক বোধ হয়। ইহার সঙ্গে 

খুব কম লোৌকেরই সন্দন্ধ থাকে। হত্যাকারীদের ফাঁসি হয়, বর্তমান সময়ে 

এদেশের লোকের পক্ষে এই নীতি; কিন্তু আমেরিকাপ্রভৃতি বহু স্থানে এই 

নীতি অত্যন্ত গহিত বলিয়া€প্রত্যাখ্যাত। সুতরাং দেশভেদে নীতি এ দেশে আছে, 

অন্য দেশে নাই ; কালভেদে নীতি আজ আছে, কাল নাই ; আবার পাত্রভেদে নীতি, 

আমার পক্ষে আছে, তোমার পক্ষে নাই । কিন্ত সহজ ধর্্রনীতি যাহা দেশ-কাল- 

পাত্রভেদে হয় নাই, তাহা সর্বত্র চিরকালই একভাবে আছে । তাহ! আত্মার 

কল্যাণ সম্বন্ধে আত্মার উন্নতি বিষয়ে সকলের পক্ষেই সমান । কিন্তু _অবুস্থাভেদে 

মনুষ্তের সাধারণ নীতি ও কর্তব্যের পার্থক্য থাকিবেই । 

একটি আমগাছের পাঁচটি আম খাইয়া উহার আঠি ছু' পাঁচ হাত অন্তর 
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অন্তর পুতিলেও তার বৃক্ষগুলি ঠিক একরূপ হয় না । আবার একই গাছের পীচটি 
আম সর্ববাংশে কখনও ঠিক একই প্রকার দেখ যায় না। স্বাদে, ওজনে, 

অবয়বে একটির সঙ্গে অন্থটির একটু গ্রভেদ থাকিবেই। বীজের প্রকৃতি ও 
শন্তি, অনুসারে জলবায়ু উত্তাপাদি আকর্ণ করিয়৷ ভিন্নপ্রকার হয়। সেই 

ভিন্নু ভিন্ন কর্তব্যের অধীন হর । মানবশরীরে যে সব মাংসপেশী, 
যতখানা হাড়, শিরা, নাঁড়ী, আন্ত্র, অবয়বাদি থাকা আবশ্াক, তাহা প্রত্যেকের 

একমত থাকিলেও, রুচি, অন্তভব ও কাধা ঠিক একপ্রকার দেখ! যায় না। সেই- 

প্রকার কর্তব্য ও গুল" পন্ম নীতি যদিণ্ড সকলেরই এক তথাপি উহার আচরণ 

প্রত্যেকের ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের । স্কল মন্নধ্যেরই কর্তব্য সমান নয়। 

মানুষের কর্তব্য সকলেরই এক না হইলেও দেশগত, সমাজগত, কালগত নীতি 

এবং ঘে যাহ! কর্তবা বলিয়। স্পীকার করিয়া নেয় তাহ।, পরিক্ষার অন্যায় বোধ 

না হওয়া পধ্যন্তর সর্ববতোভাবে প্রতিপালন করা আবশ্টক । যাহ! কর্তব্য বলিয়। 

মানিয়া লইব, তাহাই আমার ধশ্ম। মুল ধশ্ম-নীতি প্রতিপালন না করিলে যে- 

প্রকার অনিষ্ট হয়, অপরাধ হয়, দেশগত সমাজগত ও কালগত স্বীকৃত কর্তব্যের 

বিরুদ্ধে চলিলেও ঠিক সেইপ্রকার পাপগ্রস্ত হইতে হয়। অতএব যে যাহা 

কর্তব্য বলিয়!_ বিশ্বাস করে, সরল প্রাণে সতাঁ বলিয়া স্নীকাঁর করে, তাহার তাহাই 

ধন্ম, তাহার তাহাই অবশ্যপালনীয় । 

শরীর অতিশয় কাতর বলিয়া গোসাই আর বেশা বলিতে পারিলেন না গোৌসাইয়ের 

বত খুবু- ভ!লই, লাগিল. কিন্ত আমাদের উদ্দেশ্ত-মত কিছুই তিনি বলিলেন না; এজন 

একটু ছঃখিতও হুইলাম। ক টির রে 

ব্রাটক সাধনের প্রণালী । 
প্রতিদিন অপরাহে যেমন ব্রাহ্গসমাজে গিয়া থাকি, আজও সেইপ্রকার গেলাম। শ্রীযুক্ত 

হ্াামাকাস্ত পণ্ডিত মহাশয় আমাকে দেখিয়া বলিলেন-__* সাধনের একটি 

নুতন অঙ্গ গোশ্বামী মহাশয় আমাদরে বলে দিয়েছেন। তোমাকেও 

বলেছেন কি. না বলে. থাকলে, এখন গিয়ে তুমি গৌসাইকে জিজ্ঞাসা কর.।” 

মন... এ পা 

লা আবণ। 
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আমি তৎক্ষণাৎ গোস্বামী মহাশয়ের নিকটে গেলাম | দেখি, সেখানে অন্ত কেহ নাইন 

-প্রণাম করিয়া দীঁড়াইবামাত্রই তিনি জিজ্ঞাসা কিলেন__“কেমন ? সাধন কিরূপ চল্ছে ?” 
আমি প্রাণায়াম করাকেই প্রধান সাধন ভাবিয়া রাখিয়াছি; তাই বলিলাম-_বাড়ীতে 
সন হয় নাই। এখন একরপ চল্ছে। ূ 

₹৮.. গৌঁসাই বলিলেন_-“ নাম কর তো? নাম ক'রে কেমন বুঝ ?, আমি বলিলাম-_ 

"নীম করে সময়ে সময়ে আনন্দ হয়। পূর্বাপেক্ষা এখন ভগবানের উপর নির্ভর কর্তেই 

ভাল লাগে ।” গেঁসাই বলিলেন__ বেশ | অল্প বয়সে সাধন নিয়েছ; জীবনে বুধ 
উন্নতি ক'রে যে'তে পার্বে । আমি দিন শেষ ক'রে সাধন পেয়েছি ; বুড়ো বয়সে 

এখন আর কি কর্ব ? তুমি নি রসে পড় £ লেখাপড়া ভাল চল্ছে তো 2? 
গেঁসাইয়ের কথায় আমি “হা? মাত্র বলিয়াই জিজ্ঞাসা করিলাম-_আপনি নাকি 

কি এক নূতন জাধনের- কথ! ব'লে দিগ্েছেন - পণ্ডিত মহাশয় তাই আপনাকে জিজ্ঞাসা 

করতে বল্লেন। আমিও কি তা কর্তে পারি ? 

গোসাই বলিলেন_ হী তুমিও | 

এই বলিয়্াই চোখ. বুজিলেন। আমি আবার সাহস করিয়া বলিলাম-__“নিয়মাদি আমি 

তে কিছুই জানি না।' গৌলসাই মাথ| তুলিয়। আমার পানে তাকাইয়া বলিলেন__« পণ্ডিত 
মহাশয়ের কাছথেকেই জেনে নেও গিয়ে । ৮. এই বলিয়া আবার চোখ্ বুজিলেন। 

আমিও অমনি পণ্ডিত মহাঁশয়কে গিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম। তিনি আমাকে গোস্বামী 

মহাশয়ের আদেশানুবূপ যোগ ক্রিয়ার * ত্রাটক সাধনের বিষয়টি বলিয়া! দিলেন। 
অবসরমত গোস্বামী মহাশয়ের "নিকটে এই সাধনের অনুষ্ঠানপ্রণালীগুলি বেশ 

পরিষ্কাররূপে জানিয়া লইলাম। ক্রম-অনুসারে পঞ্চভুতেই এই সাধন করিতে হয়। প্রথম 

অভ্যান ক্ষিতিতে; তাহার প্রণালী বলিস! দিলেন। সবুজবর্ণ ক্ষিতিজ সম্গথে খুয়!, 

অনিমেষে উষ্ার সথানবিশেষে চেষ্টাদ্বারা দৃষ্টি একা করিট্তেরুয়। গুরুর সঙ্কেত অনুসারে, 
ভিতরে ও বাহিরে নিদ্দিষ্ট লক্ষ্য স্থানে মনঃ ঃসমাবেশপুর্বক গুরুদত্ত ইষ্টমন্ত্র সাধন করিতে 
হয়। পুনঃ পুনঃ চেষ্ট! দ্বার অবিকারে, বিনা অশ্রপাতে, অস্ততঃ এক ঘণ্টা কাল স্থির একাঁসনে 

উপবিষ্ট থাকা অভ্যস্ত হইলে, সঙ্গে সঙ্গে অন্যভুতে সাধন করিতে হয়। সমস্ত ভূতেরই সাধনকালে 
দর্শনের বিচিত্র আস্থা গুরুকে জ্ঞাত করিয়া, তাঁহার আদেশমত উপযোগী ক্রম-কৌশল 
অবলম্বন করিতে হয়। সঙ্কেত জানিয়া আমিও “অনিমেষ সাধন» আরম্ভ করিলাম। 



আবরণ । |] পণম এ%। ৩৭ 

ধর্সাসাইয়ের বক্ততা দানে অসম্মতি। 
অনেক কাল যাবৎ ব্রাঙ্মদমাজে আমার যাতায়াত খুব বেশী; ব্রাঙ্গ-পরিবারেও আমার 

৭ই শ্রাবণ, আনাগোনা অতিরিক্ত; উতৎসবাদি ব্যাপারেও আমার দৌড়দৌড়ি, 
শুক্রবার । লাফালাফি সকলের উপরে ;- এই সব দেখিয়া শুনিয়া সকলেই” 

আমাকে খুব একজন উতসাহী ত্রাঙ্গমুবক বলিয়া জাঁনেন। ক্রাঙ্গলমাঙ্জের কর্তারা, গোস্বামী 

মহাশয়ের নিকটে ঘোগধন্মে দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছি বলিয়া তাহার ত্রাঙ্মমত-বিরুদ্ধ অনুষ্ঠানাদির 

খোঁজখবর আমার নিকট হইতেই লইতে চেষ্টা করেন। আমিও অনেক কথ! বলিক্সা থাকি । 

আজ, রজনী বাবু-প্রভৃতির কথামত, কম্েকটি বন্ধুকে সঙ্গে লইয়া গোস্বামী মহাশয়কে গিয়া 

জিজ্ঞাসা করিলানম--আগামী কল্য শনিবার সন্ধ্যার সময আপনি “ অভ্রান্ত শাস্ত্র ও গুরুবাদ ৮ 

বিষয়ে একটি বন্তুতা করেন, সাধারণ ত্রান্দেরা এই অন্ররোধ আপনাকে জানাইতেছেন। 
গোস্বামী মহাশয় শুনিয়া বলিলেন-_-“ এর বিরুদ্ধে আমি কিছু ব'ল্তে পার্ব না। 

শামি যা' ঝল্ব গ্রাহীভব্য, ত্রাক্ষসমাজ বল্বেন তাহা পরিত্যাজ্য । বক্তৃত। 
কিরূপে হবে 2” আমরাও ব্রাঙ্গপমাজের কর্তাদের নিকটে যাইয়া গোস্বামী মহাশয়ের কথ। 

জানাইলাম। এই কথা লইয়। ব্রাঙ্মপমাজে মহাঁহুলস্ুল পড়িয়া গেল। গোস্বামী 
মহাশয় আর নেশী দিন বেদির কাণ্য করিতে পারিবেন না, অনেকেই এইপ্রকার বলিতে 

ল(গিলেন। 
তি 

সাধু-অবজ্ঞার সাঁজ1। 

এবারে দ্বারভাঙ্গাহইতে প্রত্যাগমনের পর নান! শ্রেণীর সাধক ও নানা ভাবের লোকের! 

. প্রায় সর্বদাই গোস্বামী মহাশয়ের কাছে আসিতেছেন। মণিপুরের ভীষণ 
অরণ্যে ও পুরান রম্ণার নিবিড় জঙ্গলে ভাঙ্গ। মস্জিদের মধ্যে লোকণলক্ব- 

ত্যাগী যে সব প্রাচীন মুসলমান ফকিরের1 আছেন, তাহারাও কেহ কেহ সময়ে সময়ে গোস্বামী 

মহাশয়ের নিকট আমিতেছেন। হিন্দু জটাঁধারী সন্নযাসীরাও নির্জনে ও গোপনে আসিয়। 
গোসাইফ্জের সঙ্গ করিয়া যাইতেছেন। আজ অপরাহ্ণে সমাজে যাইয়। শুনিলাম, একটি জর্টিল 

উদাসী সাধু, বহুক্ষণ হয়, গোন্বামী মহাশয়ের নিকটে আসিয়া রহিয়াছেন। গোসাই তাহাকে 

বড়ই শ্রদ্ধাভক্তি করিতেছেন। গোৌঁসাইক্ের শিষ্ের। নাকি তাহাকে "প্রচারক-নিবাসেই 
গঞ্জিকাসেবনের যোগাড় করিয়া দিয়াছেন; এবং তিনিও ঘ্বেচ্ছামত, গাজায় দম মারিতেছেন । 

সি 

*ই আবণ। 



৪৮ নী্রীসদ্গ্ুরুসঙ্গ । [ ১২৯৪ সাল। 

সন্ন্যাসীটি দেখিতে বেশ তেজস্বী, ভজনানন্দী ও সৌম্যমুর্তি। তীহর এ কাঁধ্যে বার্থ। দিনে 
(কেহই সাহস করেন নাই গোস্বামী মহাশয়ও দেখিয়া! শুনিয়া এ গছিত কার্যের কোন 

প্রতিবাদ করেন নাই। সমাজগৃহে বসিয়া ব্রাঙ্দের এ সম্বন্ধে আলোচনা করিতেছিলেন। 

শুনিয়া আমার ভিতর জলিয়! উঠিল। আমি সকলকে বলিলাম-_-“ আপনার! অপেক্ষা 
করুন। এর গাজিয়ালটাকে একটিবার গাজা খাইতে দেখিলে, এখনই আমি উহাকে সমাজ 

“ কম্পাউণ্ড* হইতে চলিয়া যাইতে বলিব।” এই বলিয়া, খুব দস্তের সহিত যেমন 

চলিলাম, অকম্মাৎ শূম্তস্থানে সি'ড়ি-অনুমানে পা ফেলিয়া, “দড়াম্* করিয়া নীচে পড়িয়া 

গেলাম । পায়ে বিষম আঘাত লাগিল। প্রায় একঘণ্টাকাল একই স্থানে থাকিয়া, 

যন্ত্রণায় “আহ উভ” করিয়া কাটাইলাম। একটু অন্ধকার হইলে, আমার একটি বন্ধু 

কোলে কুরিয়া আমাকে বাসায় পহুছাইয়। দিল। হছ, তিন দিন চলচ্ছক্তিশুন্য হইয়া 

রহিলাম। পরে ব্রাঙ্গসমাজে আসিয়া গুরুভ্রাতাদের মুখে শুনিলাম_এঁ সন্যাপী একজন 

উচ্চ দরের মহাত্মা, পরিচয় অজ্ঞাত। লোকালয়ের বু সৌভাগ্যেই নাকি প্রকার সিদ্ধ 

পুরুষদের সেখানে আগমন হইয়া থাকে ! 

গোপনে প্রাণায়াম এবং উচ্ছিষ্টের আপভ্ভিতে উপদেশ । 

গুরুভ্রাতাদের অনেকেই মনে করেন, সাধনের ভিতরের অনেক বিষয় আমি ব্রাহ্মসমাজের 

লোকদের কাছে বলিয়! দিয়াছি। গোস্বামী মহাশয়ের সঙ্গে আমার অতিরিক্ত 

তর্ক ও প্রকাশ্তঠ আলোচনাসভাতে সাধন সন্বন্ধীয় প্রশ্নাদি করাই তাহাদের 

এইপ্রকার সংশয়ের হেতু । আজ গোস্বামী মহাশয় আমাকে বলিলেন--“ প্রাণায়াম লোকের 

নিকট ক”র না। লোকে ওসব নিয়ে তোমাকে ঠাট্টা উপহাস কর্বে, ক্ষেপাবে । 

আর এসব যত গোপনে হয় ততই উপকার ।+ 
গৌসাইকে আমি জিজ্ঞাসা করিলাম--আমাদের নাকি উচ্ছিষ্ট খেতে নাই? ভুক্তা- 

বশিষ্টই তে! উচ্ছিষ্ট ? ভবে, অন্তের সঙ্গে একপাত্রে ব+সেতো খেতে পার্বো ? 

গোৌসাই বলিলেন -_না, তাও নিষেধ আছে। ৰ 
আমি। আমাদের পাড়ায় আমার একটি বন্ধু আছে--ভূবন * | সেত্রাহ্গ হুসয়েছে। 

শিশুকালথেকে তার সঙ্গে আমার অত্যন্ত প্রণয় । আমার কোনও অন্থখ হ+লে বহুদূরে 
এএপীশীশীিশিীশীশীশী তি তির টা রা উর ই ৯ ১০০৭-8 

ছুবন-্ীয়ুজ ভূবনমোহন চট্টোপাধ্যায় (1৯17, 9. 11, 00185861]7, 3৮ জগতে ) ব্যারিষ্টার । 

১৮ই আবণ। 



আবণ । প্রথম খণ্ড । ১৯ 

«থকেও সে তা টের পায়--অধ্থির হয়ে পড়ে। তারও তেমন কিছু আপৎ বিপৎ 

ঘটলে আমি গ্রাণে তা অনুভব করি। শিশুকালথেকে এক থালাতে আমর! আহার 

ক'রে আস্ছি। এখন কি আমি আর তার সঙ্গেও এক পাত্রে আহার কর্তে পার্ব না?” 

গৌঁসাই একটু হাসিয়৷ বলিলেন--“ ইা, হা, শুধু তার সঙ্গে পারবে । তাতে তোমার 

কোনও ক্ষতি হবে না। তোমাদের পরস্পরে ষে সন্তাব, তা'তে উচ্ছিষ্টে কোনও: 

দোষ তোমাকে স্পর্শ করবে না 1৮ 

কুক্তক। 

কয়েক দিন যাবৎ গোস্বামী মহাশয় পীড়িত। কারও সঙ্গেই তার দেখ! সাক্ষাৎ হয় 
৩০শে আবণ, না। ভ্রীযুক্ত মন্সথনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয় বোৌঁদর কাধ্য করিয়। 

রবিবার । থাকেন। আজ শ্ঠামাকাস্ত পণ্ডিত মহাশয় আমাকে ডাকিয়। লইয়া 

গোপনে বলিপেন- সাধনের আর একটি নুতন অঙ্গ অবলম্বন করিতে আদেশ হুইক্সাছে। 
গোস্বামী মহাঁশম্ধ উহ! তোমাদিগকে জানাইয়। দিতে বলিয়ছেন। তাঁভ1 দেখিয়। লও | ” 

এই বলিয়৷ তিনি একপ্রকার অছুত প্রক্রিয়া, দেখাই! দিলেন। ইহাকে কুস্তক বলে। 

প্রত্যহ সাধনের সময়ে প্রথমে ও শেবে তিনবার করিয়া এই কুস্তক করিতে হইবে। 

পলীগ্রামে ব্রা্মণ-পগ্ডিতের! সন্ধ্যান্িকের সময়ে নাক টিপিয়া বাহিরের বায় টানিয়! লইয়া 

উহ! ধারণপুর্বক যে প্রণালীতে কুস্তক করেন দেখিয়াছি, এই কুস্তক সে-গ্রকার 

কিছুই নয়। আমাদের গুরুপ্রদত্ত গ্রণালী মত প্রাণায়ামদ্বারা কৌশলপুর্ববক শুধু প্রাণবায়ুকে 
ধীরে ধীরে আকর্ষণ করিয়া উহা! একেবারে মুলেতে নিয়া স্থাপন করিতে হইবে। পরে 

উদ্ধ অধঃ সমস্ত ইন্্িয়ছিদ্র রুদ্ধ করিয়া, শ্বাস প্রশ্বাস ও সাধারণ বাঁঘুর অস্তর্ণতি সম্পূর্ণরূপে 

রোধ করিনা, নামে চিত্তসংযোগ পুর্বক, দৃঢ়তার সহিত উহা সাধ্যমত ধারণ করিতে 

হইবে । , এই প্রক্রিয়ার অনুষ্ঠানের সঙ্গে সঙ্গে বাহিরের সমস্ত স্মৃতি-_-এমন কি, দেহের 

স্কারপর্ধাত্ত ধীরে ধীরে বিন্ুপ্তড হইয়া যায় এবং তখন নামের অস্তিত্বমাত্র অনুভূত 
হইতে থাকে ।  কতকটা তাহার আভাস পাইল|ম। শুনিলাম, এই প্রাণায়াম 

সংধেোগে কুস্তকের বিষয়মাত্র শ্রীমদ্ভগব্দগীতায় সংক্ষেপে উক্ত আছে। সাঁধারণ্যে ইহার 

প্রচার নাই। ইহা « ঝ্ুরুমুখী৮। এলন্ত আমিও ইহা! সঈক্ষেতেই উল্লেখ করিয়। 
রাখিলাম্ন। ূ | 
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ঢাকার জন্মাষ্টমীর মিছিল । 

আজ জন্মাষ্টনীর মিছিল ( শোভাধাত্রা )। কত দেশের কত লোক আজ এই মিছিল 

দেখিতে ঢাকাতে আসিয়াছে । সহর আজ লোকের ভিড়ে তোলপাড় ।- স্কুল, কলেজ এবং 
. শাদালতাদি প্রতি বসরেই এই মিছিলের জন্ত ছুটি হয়। নবাবপুর একদিন ও ইস্লামপুর 

একদিন পরস্পর স্পদ্ধী করিয়া এই মিছিল বাহির করে। লুটপাট দাঙা-ভাঞ্গামা ও 

নানা প্রকার উৎপাত উপদ্রবের শাস্তি বিধানার্থ প্রতি বৎসরই গভর্ণমেপ্ট এই সময়ে প্রচুর 

পরিমাণে পুলিশের সুব্যবস্থা করেন। 

এ বৎসরেও প্রতি বৎসরের ন্তাকস অপরাহ্ে তিনটার সময়ে এই মিছিল বাহির হইল। 
এশস্ত পথ ধরিয়া আন্টাঘরের ময়দান, বাঙ্গালাবাজার, পাটুয়াটুলিঃ প্রভৃতি স্থান ঘুরিয়! 

অস্কার মিছিল চলিতে লাগিল। উল্লসিত নবাবপুরবাসীদের সমবেত চেষ্টা ও দক্ষতায় 

মিছিলটি আজ এত দীর্ঘ হইল যে প্রায় ৩ মাইল রান্ত| মগুলাকারে বেছ্ন করিয়। একপিক 

শেষ ন। হইতেই উহা খালপাড় ধরিয়া আরম্ত স্থলে আসিয়া উপনীত হইল। ইছ! দেখিয়া 

বড়ই বিশ্মিত হইলাম । 

সর্বাগ্রে একদল মল্প খেলোয়াড় দুই তিন দল দেশী বাজনার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ডন 

কুস্তি ও লাঠি খেলার বিবিধ প্রকার কৌশল দেখাইতে দেখাইতে অগ্রসর হুইল। 
তৎসঙ্গে গোপেরা নন্দোৎসব করিতে করিতে চলিল। নান। রঙ্গের উচ্চ নিশান ও বিবিধ 

প্রকার মূল্যবান আসাসোট| লইয়া বুলোক উহাদের পশ্চ।ৎ পশ্চাৎ চলিতে লাগিল। পরে 

বছুসংখ্যক প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড হস্তী শ্রেণীবদ্ধ অবস্থায়-__-বহুমুল্য, ক্বর্ণথচিত, বিবিধকাক্ষকাধ্য- 

রচিত বিচিত্র বর্ণের মথমলের চাদর (ঝুল) দ্বারা সঙ্জিত হুইক্না-ধীর মন্থর গতিতে 

অগ্রসর হইল। উহার! ললাটোপরি উজ্জ্বল ও বৃহৎ স্বর্ণ ও রৌপ্যের ঢাল লইয়া, যখন সগর্কে 

মন্তক হেলাইয়। দোঁলাইয়া, ইংরাজী বাজনার সঙ্গে সঙ্গে, তালে তালে চলিতে লাগিল, 

তখন দর্শকমগুলীর চিভও কৌতুকোল্লাসে নাচিয়া উঠিল। হন্তিসজ্জা শেষ হইলে, তৎপশ্চাতে 
ব্হসংখ্যক অশ্বও, এীন্ূপ শোভন বিচিত্র সাজে সজ্জিত হুইয! চগিল। ইহার পর 

ঢাকার অসাধারণ শিল্পনৈপুণ্যের আদর্শ *চৌকী' সমুহ একে একে বাহির হইতে 

লাগিল। উহাতে রাং ও অভ্র হারা নিশ্ষিত স্বর্ণ ও বৌপ্যপ্রতিম বঝল্মলাকমান, নান! 
আরতনের মন্দির,..মঠ, নৌকা! ও অট্টালিকার মধ্যে কৌদ্ছুহলেন্্পক পৌরাণিক ও অন্তবিধ 
ঘটনার দৃশ্যসমুহ পরিদৃষ্ট হইল। কোথাও কুরুসভায় ভ্রৌপদীর বস্ত্র হরণের অত্যাচারে 



শ্রাবণ | ] প্রথম খণ্ড । ৫১ 

খীমের আস্কালন, যুধিষ্টিরের অমানুষিক ধৈর্য্য, এবং অপহাঁয়। বিপন্না শরণাগতা দ্রৌপদীর 

ভগবতকৃপধ্বলে বন্ত্রলাভ) কোথাও পিতৃ-সত্য পালনার্থ শ্রীরানচন্দ্রের বনগমন, পরে 

জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রামকে পুনরায় রাজ্যে আনিতে ভরতের আকুল রোদল ও প্রার্থনা; 

কোনটিতে জনমেজয়ের সপসত্র, তাহাতে জ্বলস্ত হুতাশনে খধিদের সপাহুতি ; 

কোনটিতে নৈমিষারণ্যে খবিগণের পুরাণশ্রবণ_-এই প্রকার বহু পৌরাণিক দৃশ্ত 
দেখাইতে দেখাইতে “চৌকি সকল একটির পরে একটি শুঙ্খলামত যাইতে লাগিল। 
এই সকল “চৌকির + অগ্র পশ্চাতে হুরিসংকীর্তন বাউল বৈষ্বের সঙ্গীত, মনদার 
ভাসান, চণ্ডীর গান প্রসৃতিও চলিতে লাগিল। অতঃপর নান! প্রকারের স্থানীয় 

ব্ঙগ-চিত্রাদি প্রদশিত হইল। ইহাতে “মিছিলের * এক দল প্রতিপক্ষ অপর দলের 

গৃহচ্ছিদ্র ও ছুরাঁচার বা ছুর্ব্যবহারের বিষয় সকল চিত্রসাহাধ্যে জনসাধারণের 

সমক্ষে প্রকাশ বা প্রচার করিতে সঙ্কোচ করে না। এইসমস্ত শেষ হইয়া গেলে 

পর, আবার খুব বড় বড় “চৌকি* বাহির হইতে আরম্ভ হয়। কি কৌশলে। 

কিন্গাপ আশ্চর্য্য হিসাবে উহার এই সকল বড় «চৌকি; তৈয়ার করে, ভাঁবিলে 

বান্তবিকই বিস্ময়ে অবাক হইতে হয়। ২০।২৫ ফুট চতুক্ষোণ কাঠের « মচাং প্রস্তত 

করিয়া, তাহার উপরে প্রায় ৪51৫০. ফুট উচ্চ, তেতাল চৌতালা মন্দিরের মত 
কোঠার কাঠাম বাঁধিয়া রাঁথা হয়। মিছিল বাহির. হওয়ার ছু'তিন ঘণ্ট। পুর্ব্বে ভিন্ন ভিন্ন 

স্থানহইতে লোকেরা শত শত ভিন্ন ভিন্ন বাশের 'টাটি” আনিয়া উপস্থিত করে । লকল 
“টাট্রির” বাহিরের দিক অভিন্ুন্দর বিচিত্র কাগজের দ্বারা আবৃত থাঁকে। আশ্চর্যের 

বিষয় এই যে গ্রগুলি যখন “মাচাংএ” একটির পর একটি সংযুক্ত হয়, তখন সেগুলি 

ঠিক “খাপে খাপে” লাগিক্স। যাঁয়--কোন স্থানের মাচাং বা ট1ট ছুই তিন ইঞ্চিও ছোট 

বড় বা বেসমান হয় না। এই ভাবে “ চৌকিতে” ক্রমে ৫০1৬০ বা ততোধিক “টাট্ি» সংযুক্ত 

হইলে, শিল্পনৈপুণ্যের পরাকান্ঠ। স্বরূপ বছ কারুকাধ্য-থচিত, অতি অপূর্ব ও নিখুত, প্রকাণ্ড 

প্রকাণ্ড মন্দির, মঠ, প্রাসাদ, দুর্গ ইত্যাদি প্রস্তত ও প্রাচীন কোনও কীন্তি প্রদর্শিত হইল 
দেখা যার ! এই প্রকারের : চৌকি + পাঁচ ছরখানার অধিক হয় না। * মিছিল, শেষ 

হইয়। গেলে, প্রাক প্রতি বৎসরেই এই সব “চৌকি + ফটো তোলার জন্ঠ,। কোন 
কোন প্রশস্ত রাজপথে কিংবা আন্টাঘরের ময়দানে কি খালের ধারে কয়েকদিন রক্ষা 

কর! হয়। সন্ধ্যার পর সুন্দর ' রো!ষনাই' হয়। রি 
রাত্রে, লোকের গোলমাল কমিলে পর, জন্মাষ্টমী মিছিলের বড় চৌক্ীী দেখিতে 
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গোন্ামী মহাশয়ের সহিত বাহির হইলাম। গজ-কচ্ছপ লইন্লা গরুড় শুন্তমার্গে উড়িয়া গিঙ্সা- 

একটি বৃক্ষের ডালে বসিতে চেষ্টা করিতেছে, এই দৃশ্যটি এত সুন্দর কৌশলে প্রস্তত 

হইয়াছে যে, গোস্বামী মহাশয় প্রায় বিশ মিনিটকাল উহ্হার দিকে চাহিয়া রহিলেন। 

“কনষ্টয1টিনপলের দুর্গও 'অতি অদ্ভুত হইয়াছে । এই সব দেখিয়া গোপ্কামী মহাশয় বলিলেন__ 

* ঢাকার জন্মাস্টমীর মিছিলের মত মিছিল, এমন অস্ত কাঁরুকার্ণা, বর্তমানে আর 
কুজাপি নাতি । শান্তিপুরের রাস, টাকার জন্মষ্টমীর মিছিল খুন দেখবার জিনিষ, 
দেশের একটা গৌরব ।৮ 

ব্ড় চৌকী দেখার পর গোস্বামী মহাশয়ের সঙ্গে সমাঞ্জে গেলাম । আজ একটু অধিক 

রাত্রিতে সাধনে যোগ দিয়া, রাত্রি প্রায় দশটার সময়ে বাসাম্ম আঙসিলাম। 

আঁশ্চর্ধ্য ফকির । 

বিক1লবেল। গ্রচারব-নিঝাসে যাইয়া দেখি, লোকে ধন্ধ পরিপূর্ণ ; একটি বির গোস্বামী 

মহাশয়ের সন্মথে বসিয়। আছেন। ফকির সাহেদের বেশ-ভূষা কিছুই নাই, “নেংটি, 

মাত্র পরিধান, কাল একখানা জীর্ণ কম্বল গায়ে জড়ান। , গোস্বামী মহাশয়ের সঙ্গে 
“ঠারে ঠোরে” কি সব আলাপ করিতেছেন। উহাদের সে ফকিরি ভাষা ও ভাবের কথ! 

আমি কিছুই বুঝিলাম না। সমাঙ্জের আঙ্গিনায় ও এদিকে সেদিকে অনেকেই বলাবলি 
করিতে লাগিলেন, "“ ফকিরটি খুব উন্নত অবস্থার লোক ”। মনে হইল,» “এ মন্দ নয়! 

অর্থশগ্ঠ কতকগুলি শন্দের “ এলো মেলো * যোভানা করিলেই ভাহা ভাবের কথা হইল, 

আর, মুসলমান হইয়া গুরুতত্বের কথ পাঁড়িলেই তিনি একজন মহা স্থা হইলেন! সে 

যাহা হউক, কৌভৃহলা ক্রান্ত হইয়া, আগি ফকির সাহেবের কেন বিশেষত্ব পাই কি না 

অনুসন্ধান করিতে লাগিলান। ঘরে সামান্ত একটি “ মিটনিটে” আলো জ্বলিতেছিল। 

ফকির সাহেব কয়েকবার আগার দিকে মুখ ফিরাইলেন । গাঁছার চক্ষের দিকে চাহিক্ই 
আমি বিস্ময়ে অবাক হইক্! রহিলাম। ঠিক যেন ছুটি উজ্জল নক্ষত্র ঝিকিমিকি জলিতেছে, 

দেখিতে লাগিলাম। অন্ধকাঁরে চক্ষের জ্যোতি ফুটিফ়া বাহির হয়, ইহা কথনও 

ইতিপূর্বে আমি দেখি নাই। ফ্োকের ভিড় দেখিয়া, ফকিরসাহেব গোস্বামী মহাশয়কে 
নমস্কার করিয়া উঠিয়া চলিলেন। আমি তাহার পিছু লইলাম। ফকির সাহেব রাস্তা 

ছাটিয়া চলেন না; অতি-দ্রুত লম্বা লক্বা পদ্দবিক্ষেপ-পুর্ধবক বক্রগতিতে লাফাইতে লাফাইতে 
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প্রকাশ্য রাজপথ দিয়! ছুটিলেন। পাটুয়াটুলির কতকদুর পধ্যন্ত তাহার পশ্চাৎ গশ্চাৎ 
অতিকষ্টে চলিয়া, ফিরিয়। আমসিলাম। তিনি কোন্ দিক দিম যে হঠাৎ চলিয়া গেলেন, . 

ঠিক করিতে পারিলাম না । 

ব্রা্সমাঁজে শাক্্রীয় ব্যাখ্য। ও হরিসঙ্কীর্তন | 

ব্রাহ্মগণের আন্দোলন । 

গোন্বামী মহাশয় আজকাল যে ভাবে বেদ্ির কাঁধ্য করিতেছেন, তাহাতে সকলেই খুব 

সন্তুষ্ট ; কিন্ত সাধারণ ব্রাঙ্গগণ গেঁসাইয়ের এরূপ অসাম্প্রদায়িক ভাবের উপদেশ ও বক্ততাতে 
বিরক্ত। তাহারা ইচ্ছা করেনঃ গৌঁস।ই তাহাদেরই ভাব ও ইচ্ছামত উপদেশ ও 

বন্তুতার্দি দেন। বেদিতে বলি উপদেশ দিবার সময়ে অনেক সময়েই গোস্বামী মহাশয় 

শাঙ্জাদির কথ। বলেন; পুরাণের এক একটি আখা।ফিকা লশইন। তাহার আধ্যাত্মিক 

ব্যাথ্যা করেন । পুরাণের আধ্যা্সিক ব্যাথ)। গোস্বামী মহাশয়ই প্রথম আরম্ভ করিলেন) 
শুনিতেছি, ইতিপুর্ব্ব এভাবের ব্যাখ্য। নাকি আর কথনও হয় নাই। এইপ্রকার রূপক 

ব্যাখ্যা শুনিয়! ব্রাঙ্দভাবাপন্ন অনেকেই মহাভারত, রামায়ণ ও পুরাঁণাদির প্রতি ধীরে ধীরে: 

আহ্ৃষ্ট হইতেছেন। আমার কিন্ত মনে হয় প্রাঙ্গপনাজে শান্সপূরাণাদি প্রচলনের জন্য গোস্বামী 
মহবশয়ের ইহা একটি পাকা চ1ল। | ঞ 

গোস্বামী মহাশয়ের নিকটে নিত্যই সন্ধ্যার সময্ষে সন্কীর্তন হইতেছে । শনি ও রধিবারে 

প্রচারক-নিবাঁসের স্খস্থ আঙ্গিনাতেই অধিকক্ষণ ধরিয়! কীর্ভন হয়; কখনও বা সমাজের 

সম্গখের উঠানেও হইয়া থাকে । এই কীর্তনে বিস্তর লোকের সমাবেশ হয়। সঙ্কীর্ভনে 
গোস্বামী মহাশস ও তাহার শিষ্যদের ভাবোচ্ছাাস দেখিয়া সকলেই অবাক্ হইয়া যাঁন। 

সন্দীর্তনের রব ও খোলের ধ্বনি শুনিলেই গৌসাই যেন কিরকম হইয়া পড়েন। উচ্চ উচ্চ 

ন্ধ। পন ।নপুধ্বক প হিধোল ৮ হরিবোশ” বলিভে বলিতে জানশগ্ত হন, কখনও একেবারে 
মুচ্ছিত হইয়া পড়িয়া যান। গৌঁসাইয়ের এইরূপ মত্ততায় বছলোকের ভাঁব জাগাইয়া দেয়। 

সাধারণতঃ গৌসাইস্সের কয়েকটি শিষ্যদের মধ্যেই মাতামাতির ভাবটা বেশী দেখ! যাঁয়। 

আমরাও অনেকে ভাব করিতে চেষ্টা করি, কিন্ত খাঁটি ভাব হয় ন1) * মেহনৎ* মাই পার) 

এগ্রন্ত মনে বড়ই ছুঃখ হয়। | 

আজ প্রচারক-নিবাসের আঙ্গিনায় সঙ্ধীর্ভনে মহাছলস্ুল ব্যাপার !. আঁনন্দকোলাহলে 

সমস্ত ব্রাহ্মসমাজের অঙ্গন পরিপূর্ণ । অনেকেই আজ ভাবাবেশে "ডগ মগত। চারিদিকে 
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অসংখ্য লোক দীড়াইর়া সন্কীর্ভন শুনিতেছেন। শ্রীধর বাবু মাতিয়! নৃত্য আরস্ত করিলেন । 

. শ্রীধরবাবুর নৃত্য দেখিয়া মনে হইল যেন একটি পুতুল নাচিতেছে। বাহাসংজ্ঞা হারাইয়াও, এমন 

শৃঙ্খলার সহিত নৃত্য কর! বিশেষ একটি শক্তির প্রভাবে ভিন্ন হয় না। শ্রীধর মড হইয়া 

নৃত্য করিতে করিতে খুব উচ্চৈঃন্বরে “আল্লা হোআকবর ” “আল্লা হোশাকবর ” বলিতে 

বলিতে ছুটাছুটি করিতে লাগিলেন । আমাদের কোনও শ্রদ্ধাস্পদ ত্রাঙ্গ শ্রীধরের এরীপ্রকাৰ 

.অবস্থ। দেখিয়া, “ভাইরে” “ভাইরে” বলিয়া শ্রীধরকে জড়াইয়! ধধিলেন এবং তাহার সঙ্গে 

নৃত্য করিতে লাগিলেন । শ্রীধরের চক্ষের পলক নাই। অকম্মাৎ, উচ্চলম্ফ সঙ্ককারেঃ শগ্গ 

আকাশে অঙ্গুলিনির্দেশপুর্বক চীৎকার করিয়৷ বণিতে লাগিলেন--“ এ দেখু কালী, এঁ দেখু 

ফালী”। নিষ্ঠাবান্ ব্রাঙ্গট শ্রীধরকে জড়াইঙ্া বড়ই আনন্দ রুরিতেছিলেন) কিন্তু এ 

কালী শব্ষটি ধেমনই শুনিলেন, অমনি শ্রীধরকে ধাক্কা দিয়া আলিঙ্গন মুক্ত করিয়া বলিলেন_- 

“দুর শালা! বল্ পরত্রদ্ধ, বল্ পরত্রহ্ম ৮1 তিনি পবৰল্ পরত্র্গ। বল পরত্রহ্মা” বলিয়া 

চীৎকার করিতে লাগিলেন। শ্রীধর “জয় কাঁলী! জয় কালী!” বলিতে বলিতে মুচ্ছিত 

হইয়া পড়িলেন। 

সন্ধীর্ভনাস্তে কতিপয় ব্রাহ্ম এই বিষয় লইয়া! কিছুক্ষণ আলোচনা করিলেন। তাহারা 

বলিলেন__পগৌসাই হরিনাম ব্রাঙ্গসমাজে চালাইয়াছেন, তার শ্রিষ্েরা এখন কালী, ছুর্গা 

প্রড়ৃতি নামও চালাইতে চেষ্টা করিতেছেন । এ অন্তি ভয়ানক ! প্রতিবাদ হওয়া উচিত। 

উনি খুব নিষ্ঠাবান্ ব্রাহ্ম । ভাবের সময়ে কালী নাম শুনাতে উচ্ার বিবেকে অত্যন্ত 

আঘাত লাগিয়াছে ; তাই হঠাৎ « শাল!” বলিয়া ফেশিয়াছেন। ইহাতে কখনও উহাকে 

দোষ দেওয়। যায় না। ” | 

গৌঁক্বামী মহাশয়ের দৈনন্দিন আচরণ ও সাধনের * বৈঠক ৮ । 

প্রত্যহ প্রাতে প্রায় সাতটার সময়ে গোস্বামী মহাশয় চা খাইয়া! থাকেন। 51 খাওয়ার 

পরে আসনে বসিয়। অনিমেষ নয়নে বহুক্ষণ প্রাঙ্গণস্থ শেফালিক। গাছের দিকে চাহিয়া 
থাকেন। একটু বেলা হইলে পাঠ আরম্ভ হয়্। প্রায় এগারটা পর্যস্ত ধর্মগ্রস্থ পাঠ 
চলে। | 

মধ্যাহে আহারের পর গেগারিয়ার জঙ্গলে " আনন্দ মাষ্টারের বাগানে? যাঁন। সেখানে 

ুর্কপ্রাস্তে একটি পুরান আমগাছের তলে সাধনে তিন ঘণ্টাকাল অতিবাহিত করেন। 
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» বিকালে আবার সমাজে আসেন। চারিটার পর প্রত্যহুই প্রচারক-নিবাসে বনুলোকে র 

সষাগম 'হুয়। কেদার বাবু (রামকৃণ্ণধ পরমহংসদেৰের অনুগত ভক্ত ) ও আশানন্দ বাউল 

প্রত্যহই আসেন। গোস্বামী মহাশয়ের শিষ্য ও অপর অনেকে এই সময়ে উপস্থিত হন। 

বিকাল বেল। বিবিধ ধণ্মপ্রসঙ্গের পর নিত্যই সঙ্গীত হুইয়! থাকে । 

সন্ধ্যাপ্ন সময়ে প্রায় এক ঘণ্ট। সংকীর্ডন হয়। তৎপরে কক্ষের দ্বার রুদ্ধ হয়। তখন 

কেবলমাত্র সাধনের লোকেরাই ঘরের ভিতরে থাকিতে পারেন । রাত্রি প্রায় নট! ১০ট! 

পর্য)স্ত সাধন চলে । সকলে মিলিয়া এক সঙ্গে মাত্র। ও ক্রম এক রাধিগনা একধণ্ট। কাল 

প্রাণায়াম করেন। পরে একটি ব! ছুইটি গান হয়। এই গানের পরে আবার 
একঘণ্ট। পূর্ববৎ প্রণাক্সাম চলে। মহিলারাও পার্খের ঘরে সকলে একসঙ্গে বসির 

প্রাণায়াম করেন। “টৈঠকে” সাধনের কালে পুথক পৃথক আদনের কোনও নিয্নম 

বা বন্দোবস্ত নাই । সাধন করিতে করিতে এই সময়ে অনেকের ভিতরে পারলৌকিক আবক্মারা 

আসিয়। পড়েন। কাহারও ভাবাবেশে সংজ্ঞ। বিলুপ্ত হয়; কেহ কেহ বিকট চীৎকার করিক্সা 
উঠেন; আবার, কোন কোন সাধকের ভীষণ অক্টহাগি আরম্ভ হয়। এই সময়ে 

বিবিধ প্রকার ভাবোচ্ছণসে বিবিধ প্রকার অবস্থা অনেকের ভিতরে ঘটিতে থাকে । গোস্বামী 
মহাশয় ক্রমে এসব উদ্দাম উচ্ছখাসের বেগ সংবরণ করেন। তিনি এই সাধন- 

বৈঠকে কখনও কখনও ভাবাবেশে অনেক কথা বলেন; দেবদেবী, মুনিখষি ও মহাত্সাদের 

প্রকাশ দেখিয়া স্তবস্ততি করেন। বাহারা বৈঠকে যোগ দেন-”অনেকেই কিছু ন! 

কিছু দর্শন পান। এক দৃশ্তই যে সকলে দেখেন, এমন নয়। ভিন্ন ভিন্ন দেব-দেৰী, 

ভিন্ন ভিন্ন জ্যোতি, ভিন্ন ভিন্ন আকৃতি বা রূপ--এক এক জনে এক এক রকম দর্শন 

করেন। আমার কিস্ত ফৌঁস_-ফৌঁস মাত্রই সার--কিছুই দর্শন হয় না। রামকষ্ 
পরমহুংসদেব, ও বারদীর ব্রহ্মচারী মহাশয় সাধনকালে প্রীকসই উপস্থিত হন। গোস্বামী 

মহাশয় আরও যেসকল মছাত্সাদের নাম করেন তাহাদের কাহাকেও আমি জানি না। 

স্শ্্ব শরীরে সমাগত মহাপুরুষদের দর্শনলাভ সকলের ভাগ্যে ঘটে না; তবে অলৌকিক একটা 
কিছু ঘটিয্লাছে ইহ! বুঝিতে কাহারও আর বাকী থাকে না। গোস্বামী মহাশয়ের নিজের 

অবস্থাদির সম্বন্ধে লোকের মুখে যাহা শুনি, তাহা! আমি সব বিশ্বান করিতে পারি না। 
আবার যেসকল বিষয় দেখিক্সা-শুনিয়। চমতকার মনে হয়, তাহাও লোকের নিকট প্রকাশ 
করিতে সাহস পাই না। ন্ৃতরাং সর্ব সাধারণে বাহ! অহরছঃ প্রত্যক্ষ করিতেছেন তাহাই 

স্মৃতিতে রাখিবার জন্ত আঁভাসে লিখিয়া যাইতেছি। 
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আজকাল গোস্বামী মহাশয়ের সমাধির একটা নিদিষ্ট সময় বা নিয়ম নাই। কেস্সও 

কোনও দিন আহার করিতে বসিয়া, হাতের গ্রাস মুখে তুলিয়াই তিনি সমধিস্থ হুইয়। পড়েন 

সুখের ভাত মুখেই থাকে । দেড় ঘণ্টা, ছুই ঘণ্টা একই অবস্থায় কাঁটিয়! বায়। পরিচিত 

বা অপরিচিত লোকের সঙ্গে সাধারণ বিষয়ে কথাবার্তা বলিতে বলিতেও তিনি অকম্মাৎ 

আত্মহারা হইয়া পড়েন; বনুক্ষণ আর সাড়াশব্দ পাওয়া যায় না। ভিতরে যে কি 

ব্যাপার হয়, তাহ তিনিই জানেন । পাঠ করিতে করিতে রুদ্ধ-কঞ্ঠ ইস! পড়েন, ফেৌপাইয়া 
স্োপাইয়া কাদিতে কীদিতে বাহাজ্ঞানশূন্ঠ হন; দীর্ঘকাল এই অপস্তাতেই আন্িবাহিত 
হয়। সংকীর্ভনের সময়ে ভগবানের নম শুনিলেই লাকাইয়। উঠেন, শৃত্য করিতে করিতে 

মুচ্ছিত হইয়। পড়িয়া ঘান। শরীরটি জড়বৎ অসাড়, অনশ হুইয়া যাঁয়। তখন বক্ষণ সমমুণে 
বসিয়া কেহ ভগবানের নাম করিলে বাহাস্কস্তি হয়! 

প্রচারকনিবাঁসে নানা ভাবের লোকই আসেন । তাহারা গৌসাহকে শ্ুনাইয। নান! 

ভারের আলাপ আলোচনাদিও করেন। গোঁসাই সকলের কথাতেই “ভ+' দিয়া যাঁন; এবং 

আপন ভাবেই বিভোর থাকিয়া ঢলিয়া ঢলিয়া পড়িতে থাকেন | সর্ধ্দাই মনটি যেন অন্ত 

একদিকে পড়িয়া রহিয়াছে । যেসকল গানে ভগবানের নাঁম গন্ধও নাই, পক্ষান্তরে স্ত্রী- 

পুরুষের প্রণয়ঘটিত ভাবের উদ্দীপনা হয়, সে সকল গানেও গোসাইয়ের ভাব। প্রেম-সঙলীত, 
“ টপ্পাঁ? প্রভৃতিও তিনি খুব আগ্রহের সহিত শুনেন, এবং তাহাঁতেও « আহ।* «উদ: 

করিতে করিতে কুঁদিয় আকুল হন। রাধা-কষ্চ বা গৌর-নিতাই সম্বন্ধে গান 

হইলেই অমনি গোসাইয়ের বংশগত ভাব জাগিয়া উঠে। ত্রাঙ্গসঙ্গীত অপেক্ষাও এ 

সকল গানে গৌসাইয়ের রুচি অধিক এবং ভাবের শ্কুস্তি বেশী দেখিতে পাই। 
কৃষ্তকাস্ত পাঠকের গান গৌঁসাই বড়ই ভাল ঝাসেন। আমষ্ঠানিক তরাঙ্গ শ্রীযুক্ত নৰকাস্ত 

চট্টোপাধ্যায় মহাশয় গত্যহই অপরাকে একবার গোস্বামী মহাশয়ের কাছে আসেন। তিনি 
বেশ গাইতে পারেন। গোস্বামী মহাশয়ের রুচি বুঝিরা, অনেক সময়ে তিনি রৃষ্ণকাত্ত 

পাঠকের গান গাইয়া থাকেন। তাহার, সঙ্কলিত সঙ্গীতমুক্তাবলী ও প্রেম-সঙগীত হুইতেও 
মাঝে মাঝে তিনি নিম্নলিখিত গানগুলি গাহিয়। থাকেন, যথ।__-“ জলে ঢেউ দিও না গে। সখি; 

আমি কাঁলরূপ নিরখি”, “ তারে দিয়ে প্রাণ কুলমান চরণ পেলাম না সজনি, আমি হুলেম 
গৌরকলঙ্কিনী ! ”-ইত্যাদি। গৌসাই এইসকল গান শুনিয়! ভাবে 'ভগ মগ” হইয়া 
পড়েন। গোৌপাঁইয়ের ভাব দেখিয়া উপস্থিত সকলেও বিষুগ্ধ হুইয়। যান। গানগুলি 
যে কি ভাবের, 'আশ্চধ্য এই যে ত্রাঙ্গ মহাঁশয়েরাও তাহা একবার ভাবি! দেখিবার 
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স্ভবসর পান ন1। যাহা হউক, অতঃপর সন্ধ্যার সময়ে, ছাত্রসমাজের সমবয়স্ক আমর! 

সকলে সক গায়ক শ্রীযুক্ত রেবতীমোহন সেনের সহিত মিলিত হইয়া উচ্চকণ্ঠে সংকীর্তন: 
আরম্ভ কর_-“গাওরে আনন্দে সবে জয় ব্রহ্ম জয়”। গৌঁসাই ভাল বাসেন বলিয়া, 

“জীবের থাকৃতে চেতন হরি বল মন, দিন গেল দিন গেল ”__বৈর্ধগীদের এ গানটিও 

আমর! প্রায় প্রত্যহই গাইয়া থাকি । সংকীর্তনে গৌসাইয়ের যেপ্রকার অবস্থ! হয় তাহা 

ব্যক্ত করিবার যো নাই। দিন রাত অবিচ্ছেদে গোসাই যেন একট! ভাবে “চুলু ঢুলু” 
রহিয়াছেন_-ভিন্ন ভিন্ন সময়ে তাহাকে দেখিয়া ইহাই বুঝিতেছি। তবে, ভক্তিভাঁবের 
আধিক্যবশতঃ, বিশুদ্ধ ত্রাহ্দমত ছাড়িয়া গোঁসাই অনেকটা প্রাচীন ভ্রান্তমতে পড়িয়া 

গিয়াছেন, গৌসাইকে খুব ভাল বাঁসিলেও তাহার সম্বন্ধে আমার এই ধারণ|। 

গৌঁসাই-শিষ্যদের কথা । 

ধাহারা গোসাইয়ের নিকটে যোগ-সধন প্রাপ্ত হইয়াছেন তাহাদের ভিতরকার অবস্থা! 
বুঝিবার সাধ্য আমার নাই। তবে, মিলিয়া মিশিয়া, “আলাপে সালাপে* যতটুকু বুঝিতেছি 

তাহাতে অত্যন্ত বিস্মিত হইতেছি। প্রায় ছই বৎসর যাবৎ গোম্বামী মহাশয় পাত্রবিশেষে 

এই সাধন দিতে আরম্ভ করিয়াছেন; এই অল্প সময়ের মধ্যেই সাধনপ্রাপ্ত লোকদের মধ্যে 

কাহারও কাহারও ভিতরে আশ্চধ্য ভাব, অলৌকিক শক্তি ও অদ্ভুত যেগৈশর্্য ফুটিয়া 

উঠিয়াছে। সংকীর্ভনের ভাবোচ্ছীস ইহাদের মধ্যে যাহ! দেখিতে পাই তাহা এক নূতন 
রকমের, পুর্বে কোথাও এরূপ ভাব কাহারও ভিতরে দেখি নাই। সাধারণ লোকের! 

এইসব অবস্থা দেখিয়া অবাক হইস। যায়, কেহ কেহ আবার ভূত প্রেতের কাণ্ড ভাবিক্বাও 

হতরুদ্ধি হয়। সংকীর্তনে আনন্দ, উচ্ছাস, মন্ততা বা ভাবাবেশ ইহাদের সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র 

রকমের, তাহা! ছাঁড়। স্বাভাবিক অবস্থাও অন্তপ্রকার। সর্ধদাই ইহারা সাধনে 
তৎপর, সত্যনিষ্ঠ, প্রফুল্লচিস্ত ও বিনয়ী । গোসাই-শিক্যের। পরস্পরক পিতা মাতা, 

স্ত্রী পুত্র অপেক্ষাও নাকি অধিক ভাল বাদেন, শুনিতে পাই। দিবসে যে কোন 

সময়ে একবার সকলেরই দেখা সাক্ষাৎ হওয়া চাই। মান মর্যাদা ভুলিয়া গিয়া, 

সমবয়স্কের মত, ছেলে বুড়োতে এত মেশামিশি, এমন ভালবাসা, এই গৌসাই-শিষ্যদ্দের 
ভিতরে যেমন দেখিতেছি, তেমনটি আর কোথাও দেখি নাই। ভবিষ্যতে এ সপ্ভাব ইহাদের 
কত কাল স্থায়ী হইবে তাহা বিধাতাই জানেন; এখন কিস্ত ইহাদের এই ছুর্লভি অবস্থা! 

দেখিয়া! মনে হয়_কখনও ইহার আর ভাবাস্তর হইবে না। ক্রমে এখন আমারও এমন 
৮ ১. . 
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হুইক্সাছে যে, নানাপ্রকার উদ্বেগ অশান্তির সময়েও একটি সাধনের লোকের সঙ্গ পাইলে 
. প্রাণ ঠাণ্ডা হইয়। যায়, অন্তরের সমস্ত ছঃখ দূর হয়। ইহাদের দর্শনমাত্রই একটা সরস 

সম্তোষে ভিতরটি ভরপুর হইয়। উঠে। ইহা ষে কেন হয়, তাহ বুঝি না। 
অলৌকিক শক্তি ও অদ্ভুত যোগৈশ্বধ্য কোনও কোনও সাধননিষ্ঠ ব্যক্তির ইতিমধ্যেই 

জন্মিয়াছে। আবার কাহারও কাহারও উহ! ধারণ! বা বিশ্বাস করিবারও অধিকার হয় নাই। 

অন্নমক় প্রাণময় কোষ অতিক্রম পূর্বক মনোময় কোষে প্রবেশ করিয়া, সুক্ষ শরীরে 

যথায় তথায় কাহারও কাহারও বিচরণ করিবার শক্তি জঙ্গিয়াছে। শুধু পৃথিবীতে নয়, 
লোকলোকাস্তরেও ইহারা সময়ে সময়ে গতায়াত করিয়৷ থাকেন। দুরস্থ কোনও অজ্ঞাত 

বা গোপনীয় ব্যাপার জ্ঞাত হওয়ার মানসে, কোনও ব্যক্তি ধ্যানস্থ হওয়া মাত্র চিত্রপটের 

স্তাঁয় এ ঘটনা তাঁহার সম্মুখে প্রকাশিত হইয়া পড়িতেছে । কোনও প্রয়োজনীয়, হুর্পভি বস্ত 

পাওয়ার মানসে কেহ ভগবানের নিকটে প্রার্থনা করিয়! আসনে ধ্যানস্থ থাকিতে থাকিতেই, 

এ বস্ত তাহার নিকটে উপস্থিত হইতেছে । কোনও মনুষ্য বা জীব-জস্তর সাহায্যে নভে, 

সম্পূর্ণ ধ্যানপ্রভাবে, অ প্রাকৃত রূপে এ সব ঘটিতেছে। " 

ইতিমধ্যে গোস্বামী মহাশয়ের শিষ্য ও অতিঘনিষ্ঠ আত্মীয় কোন একব্যক্তি ই মন্ত্রের 

শক্তি পরীক্ষা করিতে গিয়া, খুব কৌতুহলাক্রাস্ত মনে? কৃর্যযমণ্ডলের অধিষ্ঠাত্রী দেবতাঁকে 
আকর্ষণ করিতে লাগিলেন । ইহাতে কতগুলি প্রাকৃতিক ছুর্থটনার হুচন। পরিলক্ষিত হয়। 

গোন্বামী মহাশয় তাহ! জানিতে পারিয়া প্র ব্যক্তিকে সেচেষ্টাহইতে অমনি বিরত করেন, 

এবং তাহাকে কঠিন শাসন করিয়া বলেন__ ভগবচ্ছক্তি ভগবানের ইচ্ছায় পয়োগ 

ন! হ'লে উহার দ্বারা সমস্ত ব্রঙ্গাণ্ড ধবংস হইতে পারে। এ বিষয়ে অত্যন্ত সংযত 

ও সাবধান থাকিতে হয় । 

কাহারও চঞ্চলতা., ও অসতর্কতাবশতঃ অলৌকিকশক্তি প্রয়োগের ফলে, আকম্মিক কিছু 
কিছু ছুনিমিত্ত ঘটিবার উপক্রম হইয়াছিল। প্রাকৃতিক কোনপ্রকার ব্যতিক্রম বা সাধারণ 

নিয়ম বহিভূত কোনপ্রকার অসম্ভব ঘটন। ব্যক্তিবিশেষের ইচ্ছাঁশক্তিতে ব! সাধন-প্রভাবে 

সম্ভব হয় বলিলে, আজকাল লোকে তাহ! গুলিখোরের গল্প ভাবিয়! নিতাস্তই উপহাসের 

কথ। বলিয়া মনে করিবে, এই জন্ত আমি সেসকল ঘটনা! আর আমার ভায়েরীতে 

বিস্তারিতরূপে উদ্ধৃত করিলাম না। শুনিতেছি গোম্বামী মহাশক্স নাকি শিষ্যদের এই সব 
হঠকারিতা' ও সীংঘাতিক খেয়ালের পরিচয় পাইয়। তাহাদের এ্রশ্র্যলাভ ও শক্তিপ্রকাশের 

দিকৃটা বন্ধ করিয়। দিয়াছেন ; সত্য মিথ্যা ভগবান্ জানেন ! 
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বিলুণগ্ু মন্ত্র-শক্তি উদ্ধারের উপায়নির্দেশ । 

ঢাকার কোনও স্কুলের হেড্ পণ্ডিত বিকালবেলা জগন্নাথ স্কুলের একটি ষোল সতেরো 
বৎসরের ছাত্রকে সঙ্গে লইয়৷ গোন্বামী মহাশয়ের নিকটে আসিলেন। ছেলেটির মাথা 

বিষম গরম হুইয়াছে-_অদ্ধ ক্ষিপুপ্রায়। গোস্বামী মহাশয়ের কৃপায় পুর্বাবস্থা লভ হইবে, 

এই বিশ্বাসেই প্িত মহাশয় উহাকে আনিয়াছেন। ছেলেটি তাহায় অবস্থা যাহা বলিল 

তাহা এই--“ কিছুদিন পুর্বে একজন তাক্িক সন্ন্যাসী ঢাকাতে আসিয়া রমণার 
জঙ্গলের ধারে একটি গাছের নীচে আসন করিয়া ছিলেন। একদিন বেড়াইতে বেড়াইতে 

সেখানে গিক্জা তীহাকে দেখিয়া আমার খুব ভক্তি হইল। সন্ন্যাসী অগ্পদিন থাকিবেন 

জানিয়া, স্কুল বন্ধ করিয়া কয়েকদিন তাহার খুন ০েবা করিলাম। সন্যাসী যাওয়ার 

সময়ে আমার প্রতি খুব সন্তষ্ট হইয়া বলিলেন, “ওহে, তুমি আমার খুব সেবা ক'রেছ, তোমার 

উপরে আমি খুব খুসী হয়েছি, তোমাকে আমি একটি বিদ্যা দিচ্ছি। তুমি বিনা প্রয়োজনে 

যেখানে সেখানে লোকের নিকট এই শক্তি প্রয়োগ করো না 1 এই বলিয়া তিনি আমার 
কাণে একটি মন্ত্র দিয়! বপিলেন, “এই মন্ত্র ক্মরণ করিয়া এক গণ্য জল লইয়া! কোন বৃক্ষ 

লতাতে ছিটাইয়! দিলে উহ! অমনি মরিয়া যাইবে । আবার এই মন্ত্রে জল দিলে উহ! পুনজ্জঁবিত 

হইবে" । সন্ন্যাপীর কথামত আমি তৎক্ষণাৎ মন্ত্রশক্তি পরথ্ করিয়া দেখিলাম, উহ1 সত্য | 

এই মন্ত্র যেখানে সেখানে লোকের নিকট প্রয়োগ করিতে সন্ন্যাসী নিষেধ করিয়! দিলেন। 

ইহার পর একদিন বাঙ্গালাবাজারে ক্ুদ্র বাবুর “ডিম্পেন্সারী,তে কয়েকটি ত্রাক্ষ 

বন্ধর সহিত মন্ত্রশক্তি লইয়া আমার খুন তর্ক বাধিল। তাহারা উহা! বিশ্বাস করেন 

নাঃ লুতরাং আমাকে কুসংঙ্কারী বলিয়। বিদ্রপ করিতে লাগিলেন। আমি তখন জেদে 

পড়িয়া, মন্ত্রশক্তি দেখাইতে একটি টব্র ফুলগাছে মন্ত্র পড়ি জলের ছিট! দিলাম । গাছটি 

দেখিতে দেখিতে শুকাইয়া গেল; পরে আবার মন্ত্র পড়িয়া! জলছিট। দিতেই বীচিয়! উঠিল। 

বন্ধুর] সকলেই অবাকৃ। তখন তাহার] প্র মন্ত্র তাদের শুনাইতে জেদ করিতে লাগিলেন । 

আমি অস্বীকার করিলেও, তাহারা আমাকে ছাড়িলেন না; বুঝাইলেন যে, প্র মন্ত্রশস্তি 

যখন আমার আয়ত্ত হইয়াছে, কখনও আর নষ্ট হইতে পারে না। আমি তাহাদের কথায় 

পড়িয়া মন্ত্রট উচ্চারণ করিয়া শুনাইলাম। এই ঘটনার পর হইতেই আর মন্ত্রে কোনও 

ফল হইতেছে না, দেখিতেছি। এমন একট। আশ্চর্য্য শক্তি লাভ করিয়ী আমি হারাইলাম, 
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এই চিন্তায় ও ক্েশে আমি পাগলের মত হুইয়াছি। আবার এ ম্ত্রে যাহাতে আমার 

' সেইমত শক্তি হয়, আপনি কৃপা করিয়া তাহা করিয়া দিন। » 

গোস্বামী মহাশয় ছেলেটির সাতিশয্র আকুলতা দেখিয়। জিজ্ঞাসা করিলেন-- মন্ত্রটি 

তোমার মনে আছে ?৮% 
ছেলেটি বপিল--আগে ছিল, এখন একটু গোলমাল হ'গ়েছে। 

গোসাই। এক অক্ষরও তো মনে আছে £ যাক, তোমার গুরুর দূপ মনে 

আছে তো 2 * 

ছেলেটি । হা, তা আছে। তবে, খুব পরিষ্কার নাই। 

একথা! শুনিয়া গৌসাই উহাকে একটি প্রণালী বলিয়া দিয়া কহিলেন- আচ্ছা, এক বাতি 

তুমি নিষ্জনে বসে এই কর গিয়ে । মন্্রও স্মরণ হবে, মন্ত্রশক্তিও লাভ হবে । ্ 
শুনিলাম, ছেলেটি অতঃপর গৌসাইয়ের কথামত চলিয়া সিদ্ধকাম হইয়াছে । এখন 

ভাহার মাথার সে অস্থথও সারিয়া গিয়াছে। 

শক্ভি-হরণ। 
আজ একটি শক্তিসম্পন্ন। বাউলনীর কথা শুনিয়া বিশ্মিত হইলাম । অসংখ্য লোকের 

গতায়াত গোস্বামী মহাশয়ের নিকটে নিক্তই হয় বজিয়া, বাউলনীর উপরে আমার তেমন 
বিশেষ লক্ষ্য পড়ে নাই। কথায় কথাম গোস্বামী মহাশয় তাহার বিষয়ে বলিলেন-__- 

আমি একটু অন্যমনস্ক ছিলাম । একটি বাউলনী এসে আমাকে নমস্বীর করিলেন । 

আমি তখন লক্ষ্য করি নাই। হঠাশ বাঁউলনী আমার পায়ের বুড়া আঙ্গুলটি 

টো টো ক'রে চুষতে লাগলেন । তখন আমার ভস হলো। একটা ভয়ানক 

শক্তি অকস্মাৎ আমার শরীরে গবেশ ক'রে আমাকে অন্থির ক'রে তুল্লে। 

আঁমি উহা একট! উপরি শক্তি বুঝতে পেরে, - গুরুদেবকে স্মরণ কর্লাম, 

ভার চরণে এঁ শক্তি অমনি অর্পণ করে নিশ্চিন্ত হ'লাম। বাউলনী তখন মাটিতে 
পড়ে ছট ফট করতে লাগলেন; আর চীৎকার ক'রে কেঁদে বল্তে লাগলেন__ 

“ প্রভূ, আমার বস্তু আমাকে ফিরিয়ে দ্িন। আর আমি. কখনও ওরূপ করবো 
না।৮ আমি বল্লাম, “সে আর হবার উপায় নাই ; আমর ভিতরে উহা আসামাত্রই 
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মি উহা গুরুদেবকে দিয়ে ফেলেছি। য| দিয়েছি তা তে। আর চাইতে পারি 
না”?। বাউলনী সমাজে দু'দিন থেকে ঢের কান্নাকাটি করলেন; পরে যখন 

বুঝলেন আর ও জিনিস পাণ্টে পাবেন না, তখন আধমরার মত নিস্তেজ হয়ে 
চলে গেলেন । 

প্রশ্ন । কি প্রণ।লীতে ইহারা শক্তি চুরি করে? আ্গুল না চবিদ্াও কিপারে? 

গোদাই। আসুল ঢুষে সহজে পারে; ত। ছাড়া, পদপুলি নিতে নিতে পারে, 

জড়িয়ে ধরে পারে । কেহব৷ দৃষ্টি কারেও পারে। নিজের শক্তি ও ভাব 

অশ্যের ভিতরে প্রবেশ করিয়ে দিয়ে, সেই শল্তি ধারে ঘখন টান দেয়, অন্যের 

শক্তি ও সদ্ভান সেই সঙ্গে আকধণ কানে নেয় । 
প্রশ্ন । এসব উত্পাত হইতে রক্ষ। পাওয়ার উপায় £ | 

গৌসাই। অভিমান ভাগ ক'রে নিজেকে খুব ছোট মলে করতে হর । তান 

হ'লেই নেবার আর কিছু পায় না। আর নিজ ইষ্টদেবতার চরণ ধ্যানে রাখিলে, 

সম্পূর্ণ নিরাপদ হওয়া যায় । 
প্রশ্ন । বুঝতে পার্লে, তবেই ত এসকল উপাদ্ অব্ল্ধন করা যাঁয়। কিন্ত নিজের 

অজ্ঞাতসারে যদি কেহ ওরূপ কবে, তখন কিসে রন্মা পাওমা যায়? 

গোসাই ।-যোগৈশ্বধ্য লভ হ'লে যোগীরা গুরুদত্ত ব্রিশুল ধারণ করেন। 

তাতে নিজের তেজ রক্ষা হয়; ভন্যের কোন অপদ্ভাবও সাধকের ভিতরে 

সঞ্চারিত হ'তে পারে না। 

প্রশ্ন বড় বড় ত্রিশূল নিয়! গৃহ-ত্যাগী সন্নযাপীরাই চলিতে পারেন । সাধারণ লোক 

তো আর তাহ পারে না! 

গোসাই। ৩1৪ ইপ্চিঃ, ছোট একটি ইস্পাতের ত্রিশুশ রাখলেও হয়। 
আমাদের দেশে খুব ছোট ছেলে পিলেদের, ভূত-প্রেত ও ডাইনির দৃষ্টিহইতে রঙ্গ 

করিবার জন্য, কোমরে লোহা বেঁধে দেয়। গুরুদশা! কালেও অশোৌচাস্ত না হওয়া পধ্যস্ত, 

উপরি উপদ্রব হইতে শিপ্নাপদ থাকিতে লোকে লোহা ধারণ করে-_এ সকল তে৷ ভয়ানক 

কুসংস্কার বলিয়াই মনে করি। জানি না যোগীদের ত্রিশুল ধারণের মত.এ সকল নিরমেরও 
কোন উদ্দেশ্ত আছে কিনা । রর | 
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_সাংবুসরিক উৎসবে মহাসংকীর্তন_-ভাবাবেশের কথা। 
আজ সাঁংবংসরিক উতপব। দেখিতেছি ঢাকা ব্রাঙ্গ-সমাজজের উৎসব ক্রমে 

২২শে অগ্রহায়ণ, সকল সম্প্র্দায়েরই উৎসব হুইয়। দীড়াইল। ছোট লোক, বড় লোক, 

১২৯৪ সাল। হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান, সাধু, সন্ন্যাসী, ফকির আসিয়া আঞ্জ ব্রাহ্গসমাজ- 

“ কম্পাউও+ পরিপূর্ণ করিয়া ফেলিল। দলে দলে লোক ১৫।২০ জন এক একটা স্থানে 

মিলিয়া কীর্তন আরম্ত করিল। শত শত লোক নান! স্থানে দীড়াইন্গা বসিয়৷ কীর্তন শুনিতে 
লাঁগিল। প্রকাঁও সমাজাঙগনের সন্মখে গোস্বামী মহাশয় ধানম্থ ছিলেন। জগন্নাথ কলেজের 

প্রিম্সিপ।ল শ্রীযুক্ত কুঙ্জলাল নাগ মহাশয়, অধ্যাপক প্রসন্ন বাবু ও ডাক্তার প্রসঙ্ন মভুমদার 

মহাশয়ের সঙ্গে, খোল বাঁজাইয়! গান আরস্ত করিলেন। ইহাদের এই কীর্ভডনের আরস্ত 

হইতেই ভাবোচ্ছাসের বন্তা আসিয়া পড়িল। স্কুল কলেঞ্জের ছেলেরা, কুঞ্জ বাবুর সঙ্গে পরম 

উৎসাহে গৌসাইকে বেষ্টন পুর্ববক, বুরিয়! ঘুরিঘ। উচ্চ সংকীর্তন করিতে লাগিলেন । কিছুক্ষণ 
পরে গোস্বামী মহাশয়ের বহাক্ষ,স্তি হইল। তিনি সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিয়। উঠিয়া দড়াইলেন। 
চলুছলু নেত্রে চতুদ্দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া, ক্ষণে ক্ষণে শিহরিয়। উঠিতে লাগিলেন। 

পরে, ভাবাবেশে দিশাহারা হইয, উত্তরে, দক্ষিণে, পূর্বে, পশ্চিমে ছুটাছুটি করিতে আরস্ 

করিলেন। জানি না কোথাহইতে ঠিক এই সময়ে একজন অপরিচিত, পরমতেজন্বী সন্নাসী 

ক্ষিপ্রপদসধণরে এক একটি গানের দলে প্রবেশ করিম, হস্তদ্্ন উত্তেলন প্র্র্বক সঙ্কীর্তনে 
ছুই এক “পাঁক+ নৃত্য করিয়া সমস্ত কম্পাউণ্ডে ছুটাছুটি করিতে লাঁগিলেন। দেখিতে 

দেখিতে এক অপুর্ব মহাশক্তি সঞ্চারিত হইয়! ছেলেবুড়ো সমস্ত দর্শকমগ্ুলীকে কাপাইয়া 

তুলিল। গোস্বামী মহাশয় " হরিবোল হরিবে।ল * বলতে বলিতে মুচ্ছিত হইয়। পড়িলেন। 

ভিন্ন ভিন্ন সংকীর্তনের দলগুলি অলক্ষিতভাবে সম্মিলিত হইয়া পড়িল। বহু খোল করতালের 
ধ্বনি সংকীর্তনের রবে মিলিত হইয়। ঝম্ ঝম্ আওয়াজে সমাঞ্জ-প্রাঙ্গগ কম্পিত করিতে 

লাঁগিল। দর্শকগণের মধ্যে বহুলোক গাছতলায়, রাস্ত।র উপরে, সি'ড়ির ধারে ও ঘাসের 

উপরে মাটিতে পড়িয়া! হাত পা আছড়াইয়া নানা অবস্থায় সংজ্ঞাশুন্ত হইলেন। এই ব্যাপার 

কতক্ষণ চলিল জানি না। সন্ধ্যার কিয়কাল পরে, ব্রাঙ্গ-সমাজের কর্তারা কেহ কেছ 

আসিয়া! চীৎকার করিয়া বলিতে লাগিলেন-_-'আপনার। এখন উঠুন; উপাসনার সময় 
হইয়াছে । গোম্ষধমী মহাশয় এই সময়ে চোখ. মেলিলেন এবং চারিদিকের অবস্থা দেখিয়া 

একটু সময় স্থির হুইয়া রহিলেন। তৎপরে প্রত্যেকটি সংজ্ঞাশূন্ত লোকের নিকটে যাইয়, 
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ক্হাকে স্পর্শ করিয়!, কাহাকেও বা কাণের কাছে “হরিবোল হরিবোল” বলিয়। 

চৈত্যন্ত-সধশার করিতে লাগিলেন। সমাজের বারেন্দায়, সিঁড়ির ধারে ১৩১৪ বৎসরের 

একটি ছেলেকে অজ্ঞান অবস্থায় পড়িয়। থাকিতে দেখিয়া, গোন্বামী মহাশয় তাহার 

গাঁয়ে হাত বুলাইয়! বারংবার নাম করিতে আরম্ভ করিলেন। কিন্তু কিছুতেই তাহার চেতন 

হইল না। অবশেষে গৌসাই তাহাকে নিজ কোলে তুলিয়া লইয়া, উচ্চৈঃস্বরে হরিনাম 
করিতে লাগিলেন। বহুক্ষণ পরে ছেলেটি অব্যক্ত ক্লেশস্চক একটা করুণস্বরে 

যন্ত্রণ। প্রকাশ করিতে আরম্ভ করিল। প্প্রায় কুড়ি মিনিট পরে, ধীরে ধীরে, তাহার বাহ্জ্ঞান 

হইল। গোৌসাই তখন বলিলেন.“ ছেলেটি সহকারে গিয়। বপিয়াছিল ৮»। এ কথার 

ঘেকি অর্থ, জানি না। ছেলেটি কুঞ্জ বাবুর আম্মীয়। আমার বিশেষ বন্ধ__ 
নাম বসুধা। 

সকলকে সুস্থ করিয়া, গোস্বামী মহাশয় বেদিতে গিয়া বলিলেন । গৌঁসাই আজ বেদিতে বসিয়া, 

প্রণালী ধরিয়! উপাসনা! করিতে পারিলেন না । নারদ, বান্মীকি, শ্রীচৈতন্ত, রামমোহন রায়, 

রামকৃষ্ণ পরমহংস প্রতভৃতির প্রকাশ দেখিয়া, তাহাদেরই শ্তব স্তি করিতে আরম্ভ করিলেন। 

যাহারা উপস্থিত ছিলেন সকলেই অশ্র-বিসঞ্জন করিলেন। কথ! বেণী না বলিলেও, 

গোসাইয়ের ভাবেই সকলে অভিভূত হইলেন। সর্বশেষে, গৌসাই ভাবাবেশে এই 

এই কমটি কথা৷ বলিয়া রুদ্ধ-ক্ঠ হইয়া পড়িলেন। গৌঁসাই বলিলেন_-এঁ দেখ, মা 

আস্ছেন। আজ মা থাল! ভরে প্রাসাদ নিয়ে আস্ছেন । দেখ, মা আমাকে এ কথা 

বল্্তে নিষেধ কর্ছেন। কেন মা, বল্ব না কেন? রোজ লুকিয়ে লুকিয়ে আমাকে 

প্রসাদ খাওয়াও ; আজ তোমার সকল ছেলেকেই দিতে হবে। শুধু আমাকে 

দিলে খাব না । তুমি সকলেরই তো মা । এদের কেন দেও না? এরা যে উপবাসী 
থাকেন । মা, তোমার এ কি ব্যবহার ? আজ মা, তোমার সব চালাকী সকলকে 

ব'লে দিব। বিক্রমপুরের সেই “পাতক্ষী,রর” কথা ব'লে দিব, রাম বাবুর কথ 

ঝলে দ্রিব, শিকল খুলে দিয়েছিলে সে কথাও ঝুলে দিব, তোমার ঘরের সব 
কথাই ঝলে দিব। যে ভাবে চল্লে তোমার প্রসাদ পাওয়। যায়, ত। সব আজ 

বলে দ্িব। দেখুন, আপনাদের বলে দিচ্ছি-_-আপনারা এই তিনটি নিয়ম রক্ষা 

ক'রে চল্লে মায়ের প্রসাদ পাবেন। যখন যা কিছু গ্রহণ করবেন, আহার 
করবেন, মাকে নিবেদন করে নিবেন ; অন্বিবেদিত বস্ত্র কখনও গ্রহণ করবেন না । 
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অন্যের কুৎসা নিন্দা কখনও কর্বেন না । দেখুন, মা আমার মুখ চেপে ধর্ছেন,-_ 

আর বল্তে দিচ্ছেন না । মা হাত দিয়ে মুখ চেপে ধরছেন । জয় মা! জয় মা! 

জয় মা! 

অশ্দুটস্বরে এই সব বলিতে বলিতে গোস্বামী মহাশয়ের কণ্ঠরোঁধ হইয়া! পড়িল; বহুচেষ্টা 

করিয়াও, তিনি আর কথা বলিতে পারিলেন না । চারিদিকে হিন্দু ব্রাহ্ম সকলেরই কান ও 

ভাবের মহাধূম পড়িয়া গেল। চন্দ্রনাথ বাবু একটু পরে গান ধরিলেন,। আজ বেদির কাজ 

গোম্বামী মহাশয় আর করিতে পারিলেন নাঁ। ক্রমে নিস্তব্ধ হইলে, সকলে আপন আপন 
আবাসে চলিয়া গেলেন, আমিও সেইসঙ্গে চলিয়। আসিলাম। গোস্বামী মহাশয় কতক্ষণ 

বেদিতে বসিয়া রহিলেন, জানি ন!। 

কতিপয় আশ্চর্য্য ঘটনার সুত্র । 

গোস্বামী মহাশয় ঢাকায় আসাঁর পর, এই ছুই তিন বৎসরে কতকগুলি অদ্ভুত ঘটন। 

ঘটিয়াছে। তাহা লইয়া হিন্দুদের মধ্যে, ব্রাহ্মলমালে, যথায় তথায়, আলোচনাও অনেক সময় 

হইতেছে । প্রসকল ব্যাপার যদ্দি যথার্থই সত্য হয় তাহ! হইলে বাস্তবিকই বড় আশ্চর্যের 

কথা । গোস্বামী মহাঁশয়ের নিজ সুখে ওসকল কথা না শুনিয়া, আমি উহা আর 

«ডাঁয়েরীতে * লিখিতে ইচ্ছ। করি না। কথার ছলেবাগুশ্ন করিয্লা গোস্বামী মহাশগ্নের, 
নিকটে যখন শ্রী সকল ঘটনা-বিষয়ে পরিষ্কার জানিব, তখন এঁ সকল বিবরণ যথাযথ লিখিয় 

রাখিৰব। ম্মরণার্থ, এখন শুধু এ স্থলে ুত্রাকারে একটু উল্লেখ করিয়৷ রাখিতেছি। 

(১) গোস্বামী মহাশয়ের বন্তাদ্য় একাস্ত কৌতূহল ক্রাস্ত হুইয়া পদ্মাদেবীর দর্শনাকাজ্জ! 

সাগ্রহে গোস্বামী মহাশয়কে জ্ঞাপন করিলে, তাহার আদেশ মত চাউল, কলা, 

নৈব্ছে ইত্যাদি লইয়া কন্তাগণের পদ্মাগর্ভে পদ্মাপুজা এবং সেই সময়ে অকম্মাৎ 
পদ্মাদেবীর আব্ভাব। 

(২) বিক্রমপুরঃ ট।চরতলায় কালী-স্থানে আশ্চর্য্য প্রকারে হরি সঙবীর্তন ও তৎকালে 
আকাশহইতে প্রচুর পরিমাণে পুষ্পবৃষ্টি । 

৩১) ৬কামাখ্যু, তীর্থে শ্রীশ্রীভূবনেশ্বরীর অদ্ভুত দর্শন ও ৬কামাখ্য। দেবীর রজোনি:সরণ 

প্রত্যক্ষ করা। তৎ্সহ সেখানে অচলানন্দ স্বামীর বিশ্বাসপ্রভাবে চাউল বুনিয়। 
ধানগাছ উৎপাদন। 



র্ 

তাগ্রহাযণ |) প্রথম খণ্ড । ৬৫ 

0)* গেগু।রিয়ায় আনন্দ বাবুর নিজ্জন বাগানে কঠোর সাধন, হুর্জয় পরীক্ষা ও ভয়ঙ্কর 

বিভীষিকাদি দর্শন । 

৫) ধর্মার্জনে হতাশ হুইন্না বুড়ীগঞ্গযস ডুবিয়া মরিতে উগ্ভত জনৈক ব্যক্তিকে অকম্মাৎ 
গভীর নিশীথে নদীতীরে উপস্থিত হইয়! দীক্ষা প্রদান করিয়া তাহার প্রাণরক্ষা ৷ 

৬১ প্রচারার্থ গমন করিয়া বিক্রমপুরের পণ্ডিতসমাঞ্জে অত্যাশ্চধ্য প্রভাব-বিস্তার, 
ও হরিসঙ্কীর্তনে মহাভাবের উচ্ছ।াসে জনসাধারণকে বিমুগ্ধ কর1। 

(৭) ব্রান্ষমমাজে তুমুল বিরুদ্ধ আন্দোলনের সময়ে প্রশ্নচ্ছলে মন্মথ বাবুর দ্বারা « যোগ- 

সাধন” প্তণমন ও প্রচার। - 

আমার অসাধ্য ব্যাধি । 

কফাশ্িত বামুতে ও পিস্তশুল বেদনায় মরণাপন্ন হইয়া স্কুলপরিত্যাগপুর্বক কবিরাজী 

অগ্রহাকণের শেষ, চিকিৎসার জঙন্ত বাড়ী আসিয়াছি। এই ছুইটি রোগই আমি পিত। 
১২৯৪ সাল। মাত। হইতে পাইয়াছি, আত্মীয়-স্বজনের সকলেই এক্ধপ অনুমান 

ক্েরেন। আমার কিন্তু বিশ্বাস শরীরের উপরে অতিরিস্ত অত্যাচারে আমিই ইহা! 
স্যরি করিরাছি। খুব ছোটিবেলাহইতে « ধর্মধরন্ম * করিয়া আমার ,একটা বিষম 
সস্থিরত। রহিয়াছে । গত তিন চার বতনরহইতে তাহা আবার অতিরিক্ত বৃদ্ধি 

পোইয়াছে। কোথায় গিয়া ভগবানকে লাভ করিব, কিনরূপে চলিলে কি ভাবে সাধন 

করিলে তাহাকে পাইব--পর্বদাই প্রায় এই ভাবনা আসে। জিতেক্দ্রিয় হইয়া, কোনও 
টিন, নির্জন পাহাড়-পর্বতে থাকিয়া, আকুল প্রাণে ভগবানকে ভাকিলে, নিশ্চয়ই তিনি 

দয়া করিয়া আমাকে দেখা দিবেন, এই সুদৃঢ় সংস্কারের বশবর্তী হইয়া স্বেচ্ছামত 

জীবন, গঠন করিতে গিয়়াই আমি এমন পীড়িত হুইয়। পড়িয়াছি। 

॥$ আমাদের কুলের গুরু একজন বিখ্যাত অধ্যাপক ও প্রসিদ্ধ তান্ত্রিক । তাহার ধীর-গম্ভীর 

এরলতত ও স্রমধুর ব্যবহারে আমি তাহার প্রতি অত্যন্ত অনুরস্ত। আমার আশানুরূপ: 

মবন্থা, তাহার ব্যবস্থামত চলিলে, আমি সহজেই লাভ করিতে পারিৰ ভাবিয়া, একদিন 
টাহার চরণ ছুটি জড়াইয়া' ধরিলাঁম। খুব কাতর হইয়া তাহাকে ভিতক্ষের সমস্ত 

[িবন্থা নিবেদন করিয়া বলিলাম, “যাহাতে জিতকাম ও আহার-ত্যাগী হইতে পারি, 
পনি দয়া করিয়! আমাকে তাহা বলিক্গা দিন; আমি পাহাড়ে গিয়া সাধন করিব। » 
[তিনি আমাকে দৈহিক উত্তেজনা নষ্ট করিবার জন্ক পঞ্চনিবটিক ও আহার. হাগের 
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জন্য বিন্ববটিক। যথারীতি প্রস্তুত করিয়। সেবন করিতে বলিলেন। এসব কিন্তু 
গোস্বামী মহাশয়ের অজ্ঞাতসারেই হইয়াছিল । 

যাহ। হউক, আমি স্ত্রীলোকের মুখপানে দৃষ্টি করিব না ও জিহবার লাঁলসায় কোন 
বস্্ই আহার করিব না, প্রতিজ্ঞা করিয়। গত ছুই ব্ৎদর যাবৎ প্রত্যহ উক্ত ওষধ 

ছুটি সেবন করিয়া আসিতেছি। নিশ্ববটিকার অদ্ভুত গুণে ছর্ববার কামভাব আমার 

অনেকট। নিস্তেদ হইয়া আসিয়াছে, এবং বিন্ববটিকাসেবনে আশ্র্ধযবূপে ক্ষুধা-বোধ 
নষ্ট হইয়াছে । ক্রমে ক্রমে চেষ্টাঘার! মাত্র এক মুষ্টি অন্ন আহারার্থ নির্দিষ্ট করিয়া 

লইয়াছি। এইসকল চেষ্টার সঙ্গে সঙ্গে এক প্রকার কুস্তকও অনেক দিন করিয়াছিলাম। 
এখন আমার মনে হয়, বহুকাল এই নিম্ব ও বিন্ব-ব্টিক সেবনে ও আহারের অতিরিক্ত 
কচ্ছতার দরুণই আমার এই ছুঃসহ ও দুরারোগ্য পিস্তশুল রোগের উৎপত্তি হইয়াছে, 

এবং শ্বাসরোধের অস্বাভাবিক উতৎকট “চেষ্টাতেই এই দারুণ কফাশ্রিত বায়ু জন্মিকাছে। সে 

যাহা! হউক, এবার পীড়িত অবস্থায় বাড়ীতে আসিয়া ওষধ ছুইটি ত্যাগ করিয়াছি। 
বায়রোগের সুচনামাত্রই শ্বাসরোধের চেষ্টা ছাড়িয়াছি; আনুষঙ্গিক অন্যান্ত নিয়মা নুষ্ঠযনও 
সমস্তই ছুটিয়। গিয়াছে; কেবল, আহারের পরিমাণট! পুর্ববৎ এখনও সেই এক মুষ্টি অন্নই 
নির্দিষ্ট আছে। | 

বাড়ীতে আসমা! দেশের প্রধান প্রধান আুর্বেদীস্র কবিরাজের দ্বার! রোগ নির্ণ্ন করাইয়! 
ওষধের ব্যবস্থা লইলাম। ঢাকার স্ুপ্রসিদ্ধ শ্রীযুক্ত কালী কবিরাজ মহাশয়ের আদেশমত, 
তাহারই ব্যবস্থাপত্রের নির্দেশানসারে বাড়ীতে গুঁষধ প্রস্তুত করাইয়া যথারীতি এখন 
সেবন করিতেছি । কিন্তু কোন উপকারই হইতেছে না; বরং বায়ু ও বেদনার প্রকোপ 

- আরও যেন ক্রমে বৃদ্ধিই পাইতেছে মনে হয়। চিকিৎসকগণ অনেকেই এক বাক্যে 

বলিয়াছিলেন যে, রোগ যে অবস্থায় দাড়াইয়াছে, আরোগ্য কিছুতেই হইবার নয়; তবে, 

সোণা, লোহা, মুক্ত-প্রভৃূতি “জারিত' করিয়া, ভাল কবিরাজ দ্বার খুব যত্বের সহিত 
ঘরে বহুমূল্য উষধাদি প্রস্তত করাইয়! রীতিমত সেবন করিলে, রোগের সামগ্সিক একটু 
উপশম হইতে পারে মাত্র। আমিও মনে মনে এক প্রকার জানিয়৷ নিয়াছি যে অধিক 

দিন আর এ যাতনা ভোগাইতে ভগবান আমাকে এ সংসারে রাখিবেন না। স্তরাং 
আসন্ন মরণাশায় সাধন ভঙরনের দিকে মনটা আমার আরও ঝুঁকিয়া পড়িতেছে। 

রোগের চিকিৎসা! যেন একট! অনাবশ্তক বাহুল্য কাধ্য বলিয়াই মনে হয়। হৃর্যোদয় হইতে 
বেলা নাট পর্যন্ত একটি লোক প্রত্যহ আমার সর্ধাঙ্গে ও মন্তকে তৈল মালিস করে। 



অগ্রহায়ণ । ] প্রথম খণ্ড । র ৬৭ 

সকালে হইবার ওঁষধ সেবন করিতে হয়। এ সময়টা আমি বেশ নাম করিয়া! কাটাই। 

মধ্যাঙ্কে আহারান্তে বাড়ীর পশ্চিম দ্রিকে গ্রামের শিশুদের কবরস্থানে "ছকির বাড়ী”র 

ভয়ঙ্কর জঙ্গলে যাইয়া বসি; অপরাহ্ণ €টাপধ্যন্ত নির্জনে ভগবানের নাম করিয়া বড়ই 

আনন্দ পাই। কোনদিন কোনও কারণে আমার এই নিজ্জন সাধন না হইলে মমে 
বড় কষ্ট হয়। 

অয়োধ্যাগমনের সঙ্কল ও গৌঁসাইয়ের আদেশ । 

বাড়ীতে অনেক দিন হয় আসিয়াছি। গোস্বামী মহাঁশয়কে দেখিতে প্রাণ বড় আকুল 

হইয়া উঠিল । শুনিতে পাইলাম--ঢাকাতে গোস্বামী মহাঁশয়কে লইয়! বিষম গোলযোগ । 

তিনি নাকি ত্রাঙ্গধন্মের আচার্য ও প্রচারক-পদ পরিত্যাগ করিয়াছেন ; এবং ব্রাঙ্মসমার্জের 

প্রচারক-নিবাস ছাড়িয়া, (লঙ্ষমীবাজার শিকওয়াল! বাড়ীর পরে ) একরামপুরের কদমতলায় 

একটি পুথক্ বাঁস! ভাড়া করিয়া, সপরিবারে সেখানে আসিয়া বাস করিতেছেন। সংবাদটি 

পাইয়া আমার মাথ। ঘুরিয়া গেল। ব্যাপারটা যে কি, প্ররিক্ষার কিছুই বুঝলাম না। 

গোস্বামী মহাশয়কে দেখিবার জন্ত প্রাণ বড়ই অস্থির হইয়া পড়িল। 
এদিকে কবিরাগ্ের 'উষধ-সেবনেও রোগের কিছুই উপশম হইল না। রোগ বরং 

দিন দিন আরও বৃদ্ধি পাইতে লাগিল, অধিকস্ত, চক্ষেরও রোগ জন্মিল। দৃষ্টিশক্তি 

ক্রমশঃ কমিয়া যাইতে লাগিল । আত্মীয় স্বজনের শীপ্রই আমাকে বড় দাদার কাছে অযোধ্যা 

পাঠাইতে ব্যস্ত হইলেন। অযোধ্যা যাওয়ার পুর্ববে একবার বারদীর ব্রহ্মচারী মহাাশয়কে 
দর্শন করিতে ইচ্ছা হইল। গোস্বামী সহাশয়ের সম্মতির জন্য সমস্ত অবস্থ। শ্রদ্ধেয় শ্বানাকাস্ত 

পণ্ডিত মহাশয়কে লিখিলাম। পাঁচ ছয় দিনের মধ্যেই পত্রের উত্তর আসিল। গোশ্বামী 

বহাঁশয় যেমন বলিয়াছেন, পণ্ডিত মহাশয় ঠিক তেমনই লিখিয়৷ পাঠাইলেন -- 

১। অধোধ্য। যাওয়ার পুবের্ব একবার ঢাকায় এসে সাক্ষাৎ করিও । 

২। চক্ষুর গীড়া, স্ৃতরাং দৃষ্ি-সাধনের প্রয়োজন নাই। 
৩। ব্রহ্ষচারীকে দর্শন করিতে পার ; আপত্তি কি ? 

পু নিঃ- শ্তামাকাস্ত চট্টোপাধ্যায় । একরামপুর, ঢাকা । 

৫ই পৌষ, ১২৯৪ । 

পত্রথান। পাইয়া আমি দৃষ্টিসাধন ছাড়িয়। দিলাম । প্রত্যহ বা তিন বেলাপ্থুব কাতর প্রাণে 
প্রার্থনা! করিতে লাগিলাম। নামও করি বটে; কিন্তু নাম অপেক্ষা প্রার্থনা করিয়াই 
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আমার অধিক আনন্দ হয়। উপকারও প্রীর্থনাতেই বেণী হইতেছে মনে করি । শুনিয়াছি-- 

সাধনপথে চলিতে সর্বপ্রথমেই নাকি গুরুভক্তির প্রয়োজন ) গুরুতে ভক্তি না দাড়াইলে 

নামে ক্ষচি হয় না। কিন্তু আমার ত দেখিতেছি গুরুভক্তির অত্যন্ত অভাব । গোশ্বামী 

মহাশয়কে সাধারণ লোক অপেক্ষা অধিক শ্রদ্ধা করি বটে; কিন্ত, তা” বলিয়া! তাহাকে 

সম্পূর্ণ অভ্রান্ত বা অসাধারণ একট কিছু ভাবিতে পারি না। তাহার সন্বস্কে, যাহ! আমি 

জানি না বাঁ বুঝি না এমন কোন অলৌকিক থা অন্বীভাবিক গুণ ও শ্রশ্বধ্য তাহাতে 
অযথা কল্পনা করাও আমি দোষ মনে করি । গেসাই নিক্ষপট ভাল মানুষ ও ধান্মিক বলিয়! 

বিশ্বাস করি; তিনি বলিয়াছেন এই সাধন করিলে উপকার হইবে, তাই, অনিচ্ছ। 

সত্বেও, নাম ও প্রাণায়াম করিয়া! যাইতেছি মাত্র । 

স্বপ্ন-_অদ্বৈত ভাব__গৌঁসাইয়ের কৃপা । 

গোস্বামী মহাশয়ের প্রদত্ত সাধনে আমার কোনই উপকার হইতেছে না, মনে হয়। 

তাহার উপরে নিষ্ঠ। বা ভক্তি না জন্মিলে, তাহার বাক্যেই ব। আমার তেমন শ্রদ্ধা হইবে কেন ? 

সতত সঙ্গ করিয়া তাহার এী সব “অসাধারণ; অবস্থাগুগ্ল স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ না করিলে 

তাহার উপরে আমার ভক্তিই বা জন্মিবে কি প্রকারে? তাহা ত আমার পক্ষে অসম্ভব; 

স্গুতরাং এ সাধন-গ্রহণ আমার বিড়ম্বন| হইল । এজন্য আমার প্রত্যহই এখন কষ্ট বোধ 

হুইতেছে। এক দিনও উদ্বেগশূন্ঠ হইতে পারিতেছি না। 

আজ মনোছ্ঃখে আকুল হইয়! প্রার্থনা করিলাম-- হে অন্তর্ধামী পরমেশ্বর, আমার 

»ই পো, ১২৯৪১ অন্তর তুমি দেখিতেছ। গ্রভো, এ জীবনের যাহাতে কল্যাণ হয়, থে ভাবে 
শুক্রবার | চলিলে যথার্থ ধম্মলাভ হয়, কিছুই বুঝি নাই। তুমি দয়া ক'রে জানিয়ে 

দাও। কি করিলে নামে রুচি হইবে, তোমাতে ভক্তি হইবে, বুঝাইয়া দাও । গোৌসাইয়ের 

কাছে সাধন নিয়াছি। তিনি এখানে নাই ; আমার যাহাতে প্রকৃত কল্যাণ হয়, দয়! করিয়া 

ভুমিই তাহার ব্যবস্থা কর।” প্রার্থনাস্তে রাত্রি প্রার ১১ টার সময়ে, বিছানা হইতে নামিয়া, 

মনের বিষম উদ্বেগে হতাশ হইয়া, গৌসাইয়ের চরণোদ্দেশে মাটীতে পড়িয়! সাষ্টা্ নমস্কার 

করিস, ব্যাকুল ভাবে বলিলাম__-? গেসাই, এ জীবন তোমার হাতে অর্পণ করিয়াছি। 
কিস্ত কই, তোমার প্রদত্ত সাধনে আমার ত ক্ষচি হইল না, তোমাতেও ভক্তি জগ্গিল না! 

দয়া করিয়! আমাকে উদ্ধার কর। গুরুদেব, তুমি দয়! না করিলে আমার উপান্ন আর কে 

করিবে ?* খুবই কাতরভাবে কিছুক্ষণ এইকপ্ প্রার্থনা করিয়া শয়ন করিলাম | 
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” ভোর রাত্রিতে স্বপ্প দেখিলাম--বহুদিন ব্রাঙ্ষ-মতে উপাসনাদি করিতে করিতে « একমেবা- 

১০ই পৌষ, দ্বিতীয়ং* এই বাক্যের ভাব ও মনা হৃদয়ে আসিয়। পড়িল। তখন 
শনিবার । প্রকৃতিকে জশ্বরহইতে অভির দেখিতে লাগিলাম। মনুষ্য, পশু, পক্ষী, 

কীট, পতঙ্গ, স্থাবর জঙ্গমসহ এই সমগ্র ব্রঙ্গাণ্ড একমাত্র পরব্রদ্মেরই বিকাশ ভাবিয়া, 

সর্বত্র মাঁথ। নোয়াইতে লাগ্লাম । এই সময়ে গোস্বামী মহাশয় সহসা আমার সম্মথে আসিয়া" 

নানাগ্রকার প্রশ্ন করিতে লাগিলেন আমার ভিতরে অদ্বৈত ভাবের সঞ্চার হইতেছে 

দেখিয়া বলিলেন__“বাঁঃ এ তো বেশ সাধন কর্ড ' যদি সকলই ঈশ্মর, তবে নিজেকে 

বাদ দিচ্ছ কেন ? তুমিও ত ঈশ্সর। তোমীকেই তৃমি ঈশ্ঘর ভেবে সন্তুষ্ট থাক 
না কেন 2 আমি বলিপাম- ইহাতে আমার তৃপ্তি হইতেছে না । আমি গুরুতে ভক্তি ও 

নামে রুচি চাই। আপনি আমাকে দয়া করুন* গৌলাই বলিলেন-_-“ বেশ? তা হ'লে 

গ্ত্যহ সাধনের পুর্বেব ক % ক্ষ এই নামটি স্হ্রবার জপ করে নিও ।' 
এই বলিয়া তিনি অন্তঠিত হইলেন। আমারও অমনি নিদ্রাভঙ্গ হইল। আমি তৎক্ষণাৎ 

মাটাতে পড়িয়া গোসাইকে নমস্কার করিয়া এ নামটি হাজার বার জপ করিলাম। এই 
বাপাধে আমি বড়ই বিস্ময়াখিত ইইয়াছি। বনুদুরহইতেও প্রার্থনা করিলে গোঙাই তাহ 
জানিতে পারেন, এইপ্রকাঁর একট! সংস্কার আমার ভিতরে আসিয়া পড়িল। গোঁসাই-ই 

ঘে স্বয়ং স্বপ্যোগে আমাকে এইরূপ বলিয়া গেলেন এ বিষে আমার আর কোনরকম ছিধ! 

আদিল না। 

প্রার্থনার ব্যর্থতা বোধ । 

স্ব দেখার পরহইতে তদনুসারে কার্য করার সঙ্গে-সঙ্গে আমার অবস্থার দিন দিন পরিওুঁন 

ঘটতেছে। ব্রাঙ্গধন্মের প্রণালী-অনুযায়ী উপাসনাদি বহুকাল যাবৎ করিয়া আসিতেছি। 
প্রার্থনা করিয়া বড়ই আনন্দ পাই। যেদিন প্রার্থন! করিয়া চক্ষের জলে ভাসিয়া না যাই, 

সেদিন যেন প্রার্থনাই হইল না মনে করিয়া, সারাদিন একটা উদ্বেগে ছটফট করি। নিত্য 
তিন বেল! আমার প্রার্থনা করার নিয়ম । কিন্তু, কেম জানি না, স্বশ্ুর্শনের পর আমান 

প্রার্থনাতে পূর্বের ভাব আর রহিল না। গতি একেবারে ফিরিয়া গেল। প্রার্থনার ভিতর 

দিয়াই, * প্রার্থনা অসার + ভগবান্ আমাকে পরিষ্কারন্ধপে বুঝাইতে লাগিলেন । দেখিতেছি, 

যখনই যে তাব লইয়! প্রার্থনা কক্রি তখনই সেই ভাবে ডুূবিয়া যাই আর" আনন্দ-উচ্ছবাসে 
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বিভোর হইয়া পড়ি। মনে করি-_-এইতে! ঈশ্বরকে অনুভব করিলাম; কিন্ত প্রার্থনা ছাড়িয়া 

 উঠিলেই, কিছুক্ষণ পরে আর সে ভাব সে আনন্দ, সে উৎসাহ থাকে না, সমস্তই যেন নিবিষ়্ 

যায়। ইহ! পুনঃ পুনঃ ভোগ করিয়া বিচার আসিল, * এপ্রকার হয় কেন? যদি সত্যস্থরূপ 

সেই নিত্য আনন্দময় পরমেশ্বরকে প্রার্থনার সময়ে উপলব্ধি করি, তবে তাহা স্থায়ী থাকে ন৷ 

কেন? তাহাকে তেমন ভাবে একবার যথার্থ অনুভব করিলে আর কি অন্তভাব হৃদয়ে আসে, 

ভাবের পরিবর্তন ঘটে, না আনন্দশুন্ঠ অবস্থ1 অন্তরে আসিতে পারে ?, কয়দিন ধরিয়া! এই 

বিষয়ে বিচার করিলাম । শেষে, একদিন প্রার্থনা করিতে করিতেই বুঝিলাম--স্পষ্ট বোধ হইল 

যে--মামার অস্তঠিত ভাবগুলিকে প্রার্থনাদ্বারা জাগ্রত করাইয়া নিয়া, যে আনন্দ অনুভব 
করি, তাহাই ঈশ্বরের প্রকাশজনিত আনন্দ মনে করিতেছি; বাস্তবিক ঈশ্বরের উপাসনা 

করি না__অন্তরের ভাবেরই উপাসন! করিতেছি মাত্র । 

পরমেশ্বরে এক-একদিন এক-একটা সদ্গুণ আরোপ করিয়া, তাহাকে সেই গুণের 

একমাত্র আধার ভাবিয়া আমি উপাসনা করি। ভগবান্ সত্যস্বরূপ, পবিভ্রন্বরূপ, মঙ্গলময়, 

আনন্দময়, পরম দয়াল, ইত্যাদি বলিয়া, স্বীয় ধারণা ও অভিজ্ঞতা অনুসারে চন্দ্র সূর্য্য 

অগি জল-ব।যু-গ্রভৃতি যাবতীয় স্থষ্ট বস্ততে তাহারই প্রকাশ বাঁ গুণ দেখিয়া! ম্তব স্ততি 

করি। ক্রমে উহ] ধ্যান করিতে করিতে একাগ্রতা হইলেই এ সকল ভাবে একেবারে 

অভিভূত হুইয়া পড়ি; তখন এই পরমেশ্বর" “এই পরমেশ্বর * জ্ঞানে আনন্দ ও 

উচ্দ্বাসে মুগ্ধ হইক্স! যাই। প্রার্থনার দ্বারাই এখন সুস্পষ্ট বুঝিয়াছি_উহ!1 ঈশ্বর নয়। 
বাক্যন্থার।, ধ্যানদ্বারা, একাগ্রভাদ্থারা উহা আমারই অন্তনিহিত ভাঁববিশেষের স্মরণ 
মাত্র; ধ্যান-ধারণাজনিত বা একা গ্রতালন্ধ এরূপ কোন ভাবকেই আমি আর ঈশ্বর বোধ 

করিয়। পরিতৃপ্ত থাকিতে চাই না । আম বাক্য-কন্টনা-বিনিম্মক্ত, ভাব-সংস্কার-বর্জিত, 

সত্যম্বরূপ পরমেশ্বরের সত্যপ্রকাঁশেরই অভিলাধী। আমি প্রার্থনা করিয়া নিজের বাক্য 

নিজে শুনিয়। অথবা আপন সংস্কার বা ভাবান্ুরূপ ধ্যান করিয়া যে অনির্বচনীয় আরাম 

লাভ করিয়া থাকি, তখন আনন্দহেতুক মোহবশত: তাহাকে সত্যন্বদ্দপ আনন্দময় পরমেশ্বরের 

প্রকাশ বই অন্ত কিছু ভাবিতে পারি না, সত্য; কিন্তু কিছুক্ষণ পরে উদ! ছুটিয়া গেলে 

পরিফার বুঝি, উহা আমারই অন্তরের একটি ভাবের উচ্ছাস বা কাল্পনিক একটি 
স্খানুভৃতি-মাত্র । হঈশ্বরের অনুভূতি হইলে অবশ্তই তাহা স্থারী হইত, এবং সেসম্বন্ধে 
এরূপ কোন সংশয় 'সন্দেহও কোন কালে আমার মনে কিছুতেই উঠিত না। পরমেশ্বর 

সত্য বস্তু; তাহার অনুভব বিন্দুমাত্র হইলে সে বিষয়ে বিস্ৃতি বা সংশয় কি কোনও 
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“কালে হইতে পারে? অগ্নি যদি কোন লোকের শরীরে লাগে সে, জাগরিতই থাকুক 
আর নিদ্রিতই থাকুক, লাঁফাইয়া উঠিবে ; অগ্নি নির্বাপিত হইলেও শরীরে জ্বালা থাকিবে'। 

জ্বালাও যদি যায়, ক্ষতটা কিছুকাল স্থায়ী হয়; ক্ষত সার্িিলেও তাহার একটা চিচ্ু 

থাকিয়! বায়, অন্ততঃ একটা স্মতিও থাকে । কিস্তু আমার এবেলার ঈশ্বরামুভৃতির 

লেশটুকুও তো! ও বেলা অন্তরে খুঁজিয়া পাই না। স্থতরাং কখনও আমি ঈশ্বরোপাসন! 

করি না; কল্পনারঃ বাক্যের, ও ভাবেরই উপাসনা করিতেছি মাত্র । প্রার্থনা করিয়। খুব 

আনন্দ হয়; কিন্তু তাহ! দীর্ঘকাল থাকে না। উহ! ছুটিয়া গেলেই যেন শতগুণ যন্ত্রণা 

উপস্থিত হয়। প্রার্থনাতে এপ্রকার অস্থাপী অসার আনন্দ অনুভব হওয়াতে প্রাণ 

আমার ছিন্নভিন্ন হইয়া! গেল। প্রার্থনার উপরে বিরক্তি ও ক্রোধ জন্মিস। আর 

প্রার্থনা করিব না-অস্থায়ী অসার আনন্দকে আর কখনও ঈশ্বর-সম্তোগ-জনিত 

আনন্দ মনে করিব না,_স্থির করিলাম । ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষ না করিলে যে তাঁহার উপাসন! 

হয় না, এই দৃঢ় সংস্কার জন্মিল। 

ব্ুকালের অভ্যন্ত প্রার্থনা বিসঞজ্জন দিলাম । ভাবিলাম---" এখন আর কি লইয়া 

থাকি? অগত্যা পরমেশ্বরের নামই জপ করি; এখন যা” করেন ভগবান্। » 

কিছু কাল হইল প্রার্থনা একেবারে পরিত্যাগ করিয়াছি । গৌসাই যে সাধন 
দিয়াছেন, তাহাই করিতেছি । ছুঃ বেলা প্রাণায়াম করি, আর সর্বদা মনে মনে নাম 

স্মরণ করিতে চেষ্টা করি। নীম করায় কিন্তু কোন উপকাঁরই বুঝিতেছি না, আনন্দও 

পাইতেছি না। দিন দিন দারুণ শুফতায় প্রাণ আমার অস্থির হইয়া পড়িল। 
ভগবানের নাম করিতেছি, কখন কখন এই ভাবটি গাঢ় হইলে একটু আনন্দ পাই ; 

তাহাও স্থায়ী হয় না বলিয়া, উহাতেও আর তেমন আমার চেষ্টা নাই । 

ইস্ট নামের উৎপত্তি-অনুভূতি । 

কিছু দিন যাবৎ নাম করিতে করিতে মনে হইতেছে-__ এই নাম কে করে? কোথা! 

হইতে এ নাম উঠিতেছে ? আমিই বা কোথায় আছি?” নাম করার সঙ্গে সঙ্গে এসব 

সম্বন্ধে প্রত্যহ অনুসন্ধান করিয়া থাঁকি। প্রত্যেকটি নাম করার সঙ্গে সঙ্গে, ঠিক 

কোথাহইতে এই নাম আসিতেছে, তাহা তল্লান করি। বোধ হইতেছে যেন অসীম 
সাগরে পড়িয়! বুদ্বুদের গোড়া খু'জিতেছি, নামগুলিকে সাগরের বুদ্খুদবৎ মনে হইতেছে, 

বুদবুদ ধৰিয্সা পুনঃ পুনঃ ডুব দিতেছি; কিন্ত, অগাধ অতলম্পর্শ সাগরে “ডুবিতে ডুবিতে, 
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কিছু দূরে তলাইয়৷ গিয়া, আবার বুদ্বুদের সঙ্গে সঙ্গেই ভাপিয়া উঠিতেছি। উদরের 
ভিতরে নান! স্থানে ঘুরিতেছি; কিন্ত কোথাও গোড়া পাইক্সা বপসিতে ঠাই পাইলাম ন1। 
এই অনুসন্ধানে আমার চিত্তের ভিতরে একটা ব্যস্ত! থাকিলেও, বাহিরের কোন জ্ঞানই 

বড় থাকে না। সমস্ত ইন্্রিয়শক্তি যেন অস্তম্মবখীন হইয়া পড়িতেছে। এ কয় দিন ক্রমে ক্রমে 
৮ তলপেটে, নান্ডিমুলে, হৃদয়ে, কণ্ঠীয়, অবশেষে ভ্রদ্বয়ের মধ্যে নামের উৎপত্তি অনুভূত হইল; 

কিন্তু খুব পরিফার রূপে নয়। 

এ সময় একবার গোস্বামী নহাঁশয়কে দেখিতে বড়ই আকাজ্জ। হইতেছে । মাধোৎসবও 

নিকটবর্ভতী। গেৌসাইকে দেখিতে এবং এসব বিষয়ে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিতে 

অবিলম্বেই ঢাঁকা যাইব, স্থির করিলাম । 

ভাঁবুকতাঁয় শৌসাইয়ের শাসন | 
গত কল্য সন্ধ্যার সময়ে ঢাঁকাঁয় আসিয়াছি। অগ্ সকালে কয়েকটি ব্রাহ্গ-বন্ধুর সছিত 

সাক্ষাৎ করিয়া, আহারান্তে একরামপুর কদমতলায় গোম্বামী মহাশয়ের বাপায় পৌছিলাম। 

রাস্তার ধারের ঘরে উত্তরমুখ হইয়া নিজ আদনে গেঁ(সাই চুপ করিয়া বসিয়া আছেন, 

দেখিলাম । ঘরে অনেক লোক, সকলেই নীরন। আমি ঘরের এককোণে গিয়। 

বসিলাম। 

বিক্রমপুরনিবাসী, জগন্নাথ স্কুলের একটি ছেলে রাধা-কৃষ্ের একখানা চিত্রপট হাতে 

লইয়া, ঘরের সকলকে অতিক্রম করিয়া, একেবারে গোস্বামী মহাশয়ের দক্ষিণ পার্খে 

বাইয়া বসিল) পুনঃ পুনঃ গৌসাইয়ের পায়ে লুটাইয়া পড়িতে লাগিল; রাধা-রুষ্ণের 

মু্তি গৌসাইয়ের মুখের কাছে ধরিয়৷ পুনঃ পুনঃ বলিতে লাগিল-_« গোসাই, ব'লে দাও, ব'লে 

দাও, কিরূপে পাইব, বল। আহ, কি ম্ন্দর মুর্তি! আর কিছু আমি চাই না, আর 

কিছু চাই না। কিন্ধপে পাব ব'লে দাও ।"” গৌঁসাই পুনঃ পুনঃ তাহাকে “শ্হির হও, স্থির 

হও» বলিয়াও, কিছুতে তাহার সেই অস্থিরত! থামাইতে পারিলেন না। ছেলেটি যেন 
আরও ক্ষেপিয়া উঠিল। তখন গোৌসাই ধমক দিয়া বলিলেন-_-“বটে ? এখানে চালাকী ! 
আর কিছু চাও না? নবাবের বাগানে নির্জনে স্থন্দরী একটি যুবতী পেলে 

চাও ..কিনা, ভেবে বল তো। চালাকী কর্ছ ?, গৌসাইয়ের কথা শুনিবা- 
মাত্র এটির সমস্ত ভাব যেন শুকাইয়! গেল। সে, কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া, 

প্লান বে উঠিয়া-পড়িল। 
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অন্থগতের বিরুদ্ধতা । 

গত বমরন একদিন সমাধির অবস্থায় হঠাৎ গোস্বামী মহাশয়ের সুখহইতে এই কথা 
কয়টি বাহির হইয়। পড়িয়।ছিল-- সাধনের ভিতরের একটি কৃতবিদ্, স্থশিক্ষিত যুবক 
ত্রাঙ্গাসমাজে উপাচার্যের আসন গ্রহণ করুবেন। ব্রাঙ্গদের সঙ্গে মিলে মিশে 

আমাকে নানা রকমে অপদস্থ কর্তে চেষ্টা কর্বেন। পরে, বিষয় বিপন্ন হ'য়ে 
ঢাকা ছেড়ে পালানেন। 

গে।স্বামী মহাশয় ব্রাঙ্মদমাজ পরিত্যাগ করিয়া গেলে পরে অনেকেই বুঝিলেন, এ ব্যাপ্তি 

আর কেহ নহেন--গোস্বামী মহাশয়েরই প্রিয় শিষ্য শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায়। 
গ্রচরক-নিবাসে গোস্বামী মহ।শয়ের অবস্থানকালেই তাহার মধুর সঙ্গলাভ মানসে মম্মথ বাবু 
ঢাকায় আসেন, এবং ব্রাঙ্মদমাজে পণ্ডিত শ্রীবুক্ত শ্তাম।কান্ত চট্টোপাধ্য।য় মহাশয়ের সঙ্গে 

একত্র অবস্থান করেন। তৎকালে গোস্বামী নহাশয়ের অদেশক্রমে তিনি কথন ছাত্রসমাজে, 
কখনও ব্রাহ্মপমাজে বক্তৃতা দিতে আরম্ভ করিলেন। ৪1৫টি বন্তৃতাতে সহরে একটা 

“হে হৈ? রব পড়ি গেল। « কেশব বাবুর পরে এমন বক্তা ঢাকাতে এপধ্যস্ত আর কেহ 
আসেন নাই * অনেকেই এইরূপ বলিতে লাগিলেন। আঁম্চধ্য বক্তৃতাশক্তির গ্রভাবে অতি 

অল্প কালের মধ্যেই শিক্ষিতসমাজে মন্মথ বাবুর অসাধারণ প্রতিপত্তি জন্মিল। গোস্বামী 

মহাশয়ের ব্রাহ্মনমাজত্যাগের পরও ত্রা্ছদের অনুরোধে, মন্মথ বাবু স্বীয় সমাজের উপাচার্যের 

কার্ধ্য করিতে লাগিলেন। ত্রাঙ্ষদের সঙ্গে মিলিয়া মিশিয়া, মন্মথ বাবু স্বীয় অদ্ভুত শক্তি ও 

তেজশ্থিতা গৌসাইয়ের অন্রান্তশান্ত্-বাদ, অভ্রান্তগুক-বাদ-প্রভৃতি মতের বিরুদ্ধে প্রকান্- 

ভাবে বক্তৃতা করিয়া! অতি তীব্রভাবে প্রয়োগ করিতে লাগিলেন । গোস্বামী মহাশয় ব্রান্মদমাজ 

ছাড়িয়া আমিলে, মন্মথ বাবুর উৎস|হ উদ্ভম ও চেষ্টায় ব্রাহ্মদমাজের প্রতি লোকের আকর্ষণ 

চলিতেছে । সহরে সর্বত্র মন্মথ বাবুর জয় জয়কাঁর। ব্রাহ্মদের গৃহে তিনি আদৃত হইতেছেন 
বয়ঃ প্রবীণ ব্রাহ্মও কেহ কেহ তাহার পদধূলী গ্রহণ করিয়া ভক্তি প্রকাশ করিগ্া থাকেন। 

মাঘোঁৎসবে উপাসনা । 
আঞ্জ মাঘোৎসব। গ্রতিবংসর এই মাঘোৎসবে ভগবানের নাম লইয়া কতই 

আনন্দ করি! সকালবেলা গোস্বামী মহাশয়ের নিকট না যাইয়া ব্রা্ধ-' 
১১ই মাঘ। সমাজে গেলাম। মন্মথ বাবু উপাসনা করিতেছিলেন। “বিপুলজনতাঁনুধ, 

বিস্তৃত, সমাঁজঘরের এককোণে চুপ করিয়া! বসিয়া রহিলাম। উপাসন! খুব ভাপ লাগিশশ 

৯০ | | 
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মন্মথ বাবুর তেজঃপুর্ণ ভাষায় অন্তরের নিদ্রিত ভাবগুলি যেন জাগি উঠিতে লাগিল। আন 
' খুব শক্ত হইয়া বসিলাম, ভাবিতে লাগিলাম « এ তো কেবল ভাবের উপাসনা, বাক্যের আড়ন্বর 
ও কল্পনার ছড়াছড়ি মাত্র। পরমেশ্বর কোথাক্স-?' এইপ্রকার চিন্তার দ্বার মনটিকে খুব 
কঠোর করিতে লাগিলাম । ঠিক এই সময়েই মন্মথ বাবু হঠাৎ চীৎকার করিয়া বলিতে 
লাগিলেন--"« মা আনন্দময়ি, আজ মাঘোৎসবে সকলেরই হৃদয় তুমি উজ্জ্বল করিয়াছ কিন্ত, 

মা, একটি ছেলে তার শৃূস্তঠ অন্ধকারময় কুটীরে বসিয়া দেখ কি ভাবছে । মা আনন্দময়, 

আজ তার 'ন্ধকার ঘর কি তুমি তোমার আলোকে উজ্জল করিবে না?5% ইত্যাদি । শুনিয়! 

আমার প্রাণউ। কাপিয়! উঠিল; ভাঁবিলাম--“ বুঝি মন্মথবাবুর অন্তরের ভাঁব অন্গভব করিবার 

ক্ষমতা আছে; এবার তিনি আমার শুক্ষতা টের পাইয়া তাঁর ভাবুকতায় আমাকে অভিভূত 

করিনার চেষ্টা করিবেন।* আমি তদ্দগ্ডেই আসনহইতে উঠিয়া বাসায় চলিয়। আসিলাম। 
মধ্যাহ্নে আহারান্তে একরামপুর কদমতলায় গোস্বামী মহাশয়ের বাঁসাঁয় উপস্থিত হইলাম । 

দোঁতলায় গিয়া দেখি, গোস্বামী মহাশয় ২০২৫টি শিষ্য লইয়া একটা বড় ঘরে স্থির হইয়া 

বসিয়া আছেন; শ্রীযুক্ত রজনী বাবু, আনন্দ বাবু-গ্রভৃতি গণা মান্ত ব্রাঙ্গগণও অনেকে 

রহিয়াছেন। 

প্রায় মাসাধিক কাল গত হুইল ভাবের ধার ধারি না। ভাব হইলে তাহা স্থায়ী হইবে 
না, কিছুক্ষণ পরেই ছুটিয়া যাইবে, এই ভয়ে ভাবের কথ। শুনি না। ভাবের গান ভালবাসি 
না, ভাঁবুকদের নিকটে বসিতেও প্রাণ চায় না। ভিতরটি শুক কাষ্ঠ হইয়া আছে। গোস্বামী 

মহাশম্প ভগবান্কে সাক্ষাৎ দর্শন করিয়া! উপাঁসন1 করেন, আমার এ বিশ্বাস আছে। তাই, 

আমার শুক্ষত। দৃঢ়তার সহিত রক্ষা করিয়৷ তাহার উপাসনায় যোগ দিলাম । ঠিক ব্রাঙ্গসমাজের 
প্রণালীমত এখানেও তিনি উদ্বোধন করিয়া, প্রার্থনা করিতে আরম্ভ.করিলেন ।, 

মা অন্নপূর্ণা, আজ ছোট-বড়, কাঙ্গাল-ফকির, সকলকেই তুমি পেটভরা অন্ন- 

দান কর্ছ। দেশেবিদেশে আজ কত লোক তোমার প্রাসাদ পেয়ে পরিতৃপ্ত 
হচ্ছেন! আমাকেও পেটুভর! অন্ন দিচ্ছ। ছেলেবয়সথেকে এই দিনে, মা, 
আমাকে তুমি.বিশেষভাবেই তোমার প্রসাদ দিয়ে আস্ছ। এ বছরেও, মা, আজ 
আমাকে তুমি বিশেষভাবে দয়া কর। টি 

এই কথ পকপ্নটি বলার পরেই গোম্বামী মহাশয়ের অপুর্ব অবস্থা দেখিলধম। তিনি 

ক।দিতে বণশদিতে বলিতে লাগিলেন__হ'য়েছে,. হয়েছে ! হয়েছে, মা; উঃ! “উঃ! 
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উঃ! আর না, আর না, আর না, মা। কাণাকডি--একটি কাণাকড়ি, মা, 

আমি তোমার কাঙ্গাল ছেলে তোমার হাতে একটি কাণাঁকড়ি চাই মা। তাই 

আমার যখেম্ট। মা, আমার কি সাধ্য এত হজম করি? রোজ রোজ দিও, 

মা, একটি ক'রে কাণাকড়ি দিও । আর না, ভার না। এই বপিতে বলিতে রুদ্ধ- 

কণ্ঠ হইয়। নীরব হইলেন । শরীন্রর নানাস্থান থর থর কম্পিত হইতে লাগিল। অবিরল- 

ধারে অশ্রবর্ষশ হইতে লাগিল। এক একবার কাদোকদে। স্বরে, “জয় মা! জয় মা? 

বলিতে লাগিলেন। এ সময়ে, জানি না কেন, দয়াময়ীর গুণেই হউক অথবা গোন্বামী 
মহাশয়ের সঙ্গ গুণেই হউক, আমার শুপঞ্চ কঠে।র প্রাণও অকন্মাৎ কেমন হুইয়া গেল । 

শরীরটি পুনঃপুনঃ কাপিতে লাগিল। আমি একেবারে চীৎকার করিয়া কাদিয়া মেজেছে 

লুটাইতে লাগিপাম। কয়েকজন কাঙ্গালের গান ধরিলেন-_« মা, আমি তোমার পোষা 

পাধী |” ঘরের ভিতরে বাহিরে কান্নার রোল পড়িয়া! গেল। গুরুভ্রাতার! প্রায় এক 

থণ্টারও অধিক কাল ভাবাবেশে নগ্ন থ।কিয়! পরে প্রকৃতিস্থ হইলেন । 

অবিচারে ব্রাহ্মদীক্ষাদানে প্রতিবাদ 
অপরাক্রে ১।৩টি গুরুভ্রাতার সঙ্গে গোম্বামী মহাশয়ের নিকট বপিয়া আছি, শ্রামাকান্ত 

পণ্ডিত মহাশগ় আসিয়া বজিলেন__চত্রপট নিয়ে সে দিন যে ছেলেটি এসেছিল সে নাকি 

আজ বাঙ্ষ-ধম্মে দীক্ষা নিবে! গৌসাই শুনিয়া খুব বিস্ময় প্রকাশ করিয়া বলিলেন__ 

“কি ঠ£ সেই ছেলেটিকে ব্রাঙ্গধণ্মে দীক্ষিত করবে ? এসব কিঃ কাল যে 

আমার কাছে এসে রাঁধা-কৃষ্ণের পট নিয়ে এত কাণ্ড করলে, কত ধমকিয়ে 
দিলাম,-প আজই তাকে ব্রাল-ধশ্রে দীক্ষা! এরকম সবলোককে দীক্ষা দিয়েই 

তে। ক্রাঙ্ষ-সমাজ এত ক্ষতিগ্রস্ত হরেছেন। কাঁল এক মত ছিল, আজই তাশ্য মত 

হ'ল; আবার, কালই যে সেআর এক মত ধর্বে না, তা” কে বল্তে পারে £ 

কেবল কি দলবৃদ্ধিত উদ্দেশ্য ? লোকবৃদ্ধি হলেই হ'ল! তা হ'লে পাঁগল- 

গুলোকে নিয়েও তে। দীক্ষা দিতে পারে । উঃ, কি ভয়ানক! এসব খবর 

হয় ত ঙুরা জানেন না । একবারংজানানো দরকার । তোমরা কেহ যেতে পার ৯, 

আমি অমনই যাইতে রাজী হইয়া বলিলাম__-“ আমি যাব। কা'ফে কি বল্তে৯হুবে, 

ব্পুন1* গৌসাই বলিলেন, ভুমি গিয়ে নিশুভনে মন্মথকে আমার কথা, বলবে যে 



৭৬ জীীস্দ্গুরুসঙ্গ | [ ১২৯৪ সাল । 

কাঁল যে মুর্তি নিয়ে ঘুরেছে ভাঁজই তাকে ্রাঙ্গ-সমাজ দীক্ষিত করতে পারেন না*। 

' এ ছেলেটিকে অন্ততঃ ১৫ দিন দেখ! আবশ্টাক |” আমি ছুটিয়। ব্র।ক্ষদমাজে গেলাম । 
মন্মথ বাবুকে নিজ্জনে ডাকিয়া আনিয়া, গোস্বামী মহাশয় পাঠাইয়াছেন জানাইয়া, সমস্ত 

কণা যথাষথ তাহাকে বলিলাম । মন্মথ বাবু বলিলেন--" এ সব আমি কিছুই জানি না। 

আচ্ছা, তুমি যাও । আনার অজ্ঞাতসারে কেহ দীক্ষা নিতে পার্রে না, এই কথা গিয়ে 

গোস।ইকে বল।” আনি অমনি একরানপুরে আসিয়া গোস্বামী মহাশড়কে সমস্ত 

বলিলাম । ৃ 

শ্রাঙ্মলমাজহইতে বাহির হইয়! আসিবার সময়ে আমার জনৈক বদ্ধু শ্রীযুস্ত রেবতীমোহন 

সেনকে আমার সঙ্গে গোস্বামী মহাশক্ের নিকটে লইয়া যাইতে জেদ করিতে লাগিলাম। 

পাটুয়াটুলির রাস্ত।র ধারে রেবতী বাবু গোস্বামী মহাশয়ের সাধন সম্বন্ধে আমাকে অনেক বিষয় 

জিজ্ঞাসা করিলেন। রেবতী বাবু “গীসাইয়ের নিকটে দীক্ষ1 গ্রহণ করিলে বড় আহলাপ্দিত হই। 

রেবতী বাবু অতি স্থগায়ক--গোঁসাই রেবতী ঝাঁবুর কীর্তনে আত্মহারা হুইয়া পড়েন। 

দীক্ষাগ্রহণ করিতে রেবতী বাবুকে বারংবার বলিলাম । রেবতী বাবু বলিলেন-_-” দীক্ষা নিতে 
আমার থুব ইচ্ছা আছে) তবে আরও কিছুদিন দেখে শুনে নিতে চাই। আর আমি দীক্ষা 
নিতে চাহিলেই কি তিনি দিবেন ? ৮ ইত্যাদি__ 

সাধনানুভূত্বিতে উৎ্সাহদাঁন। ভক্ত মণলাকাঁরের বাঞ্চীপুরণ । 

সকালে উঠিয়! গোস্বামী মহাশয়ের নিকটে গেলাম । গোস্বামী মহাশয়কে ধ্যানস্থ দেখিয়া 

১৩ই মাখ, চুপ করিয়া! বসিয়া রহিলাম। এক ব্যক্তি তাহ!র বাড়ীতে সন্কীর্ভনে 
বৃহস্পতিবার । গৌঁসাইকে লইয়! যাইতে ব্যন্ত হইলেন। তিনি, আমাদের বাধা না মানিয়া, 

গোস্বামী মহাশয়কে আসনহইতে ডাকিয়৷ তুলিতে গিয়া অকম্ম।ৎ পড়িয়া গেলেন। তাহার 

নৃতন পরিহিত বপ্ত্রানা স্থানে স্থানে ছিড়িয়া গেল। পায়েও খুব আঘাত লাগিল। 

গৌসাইয়ের ধ্যান্ভঙ্গ না করিয়া ভদ্রলোকটি মনোহছ্ঃখে চলিয়া গেলেন। কিছুক্ষণ পরে 

গৌসাইয়ের চৈতন্য হইল । ,সকলে চলিয়া গেলে পর আমি গৌঁসাইকে বলিলাম--কাঁল আমি 
বাড়ী যাব। | নু 

গৌসাই। হুতামাদ্দের দেশে ইছাপুরায় কাল আমরাও তো যাব। মধ্যাঙ্ছে 

আহার ক'রে এস, একসঙ্গে যাওয়া যাবে । এখন কেমন ? তোমার শরীর ভাল 
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তাছে তো? তোমার না দাদার কাছে যাবার কথা ছিল? পশ্চিমে যেতে পারলে 
বেশ সুবিধা ছিল। কবেযাঁবে? | 

আমি। দাদার শীঘ্রই বাড়ী আিবার কথ। আঁছে। তাই, যাওয়! হইল না। 
গৌসাই। লেখাপড়া বুঝি হচ্ছে না৷? যাঁক্, শরীরটি আগে সুস্থ ক'রে নাও । 

লেখাপড়ার জন্য ব্যস্ত হওয়ার দরকার নেই । সাধন কেমন চল্ছে ? নাম কর তো? 

আমি। দেশে ভাল সঙ্গ নাই। কুচিন্তা কুকল্পন।য় সময়ে সময়ে চিন্ত বড়ই অস্থির করে। 

রোগও স।রিতেছে না। আম।ব আর কিছু ভাল লাগে না। নাম তো করি, কিন্তু শুক্ষতায় 

দিন দিন কাঠ হইয়া ঘাইতেছি। বড়ই কষ্ট হয়। প্রাণে নৈর[ আসে। 
গৌসাই। ই] সবই বুঝ্ডি। সাধন করতে থাক, সমস্ত পরিক্ষার হ'য়ে যাঁবে। 

একটু একটু দৃরিসাধনও করো। প্রাণায়াম করতে যদি কন্ট হয়, নাই কর্লে। 
কিন্তু ধীরে ধারে একটু একটু প্রাণারাম কর্তে পারলে দেখবে এ অস্তুখ থাকবে 

ন|। এই প্রাণায়ম একবার বেশ অভ্যস্ত হ'লে কোন রোগই থাকে না। আর 

প্রাণায়ামের সময়ে একটু একটু নিশ্বাস রোধ ক'রে নাম কারো । শুক্ষতার় কোন 

ক্ষতি নাই। নাম করতে কর্তে এ শুক্ুতাও দুর হ'য়ে যাবে। এতে নৈরাশ্টের 

কোনও কারণ নাই। 

আমি। আমি যাদের খুব ভাল বলে জানি, শ্রগাতজ্তি করি, সাধনের পূর্বে এরূপ 

কয়েকটি লোককে আমি প্রত্যহ স্মরণ কঃরে থাকি। এপ্রকার কল্পনায় কোনও ক্ষতি হয় ? 

গৌমাই। এতো খুব ভাল। এতে ক্ষতি কিছুই হয় না; উপকারই যগেষ্ট 

হয়। বেশ্ক! ও রকম খুব করবে । আমিও ওরূপ করে থাকি । 

আমি। সাধনের সময়ে নামটি কোথ! হইতে আসে, অন্সন্ধান কর্তে ইচ্ছা হয়। 
তলপেটে, নাভিতে, কণঠায়, এইরূপ নানাস্থীনে অনুভব করি। এখন মাথার পিছন 

দিকে একটা স্থানে ধারণ! হচ্ছে। এইরূপ অনুসন্ধান ক'রে দে ষে স্থানে অনুভব হয় 

ধারণ৷ কর্ন? | 

গৌসাই। ই হাঁ, খুব করবে । এ সব ধারণ! অনেক স্থানে হবে। কপালে ও 

রহ্মতালুতে অন্গুলী সঙ্কেত করিয়া বলিলেন,_ ক্রমে এসব স্থানেও ,হুবে। সাধন 

করতে করতে এসব ধারণা আপআাহ'তেই ভয়। এসব হওয়া খুব ভাল ! 
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এ সব কথ। বার্ভতীর পরে গেসাই আবার চক্ষু মুদিলেন। আমর! চুপ করিয়া বসিয়া 

'রহিলাম। একটু পরেই একটি হরি সন্বীর্তনের দল কদমতলা্স আসিয়া উপস্থিত হইল। 
গোস্বামী মহাশয়, দূরহইতে খোলের আওয়াজ শুনিয়াই, ধীরে ধীরে মাথা নাড়িতেছিলেন। 
সঙ্কীর্ভন কদমতলায় আপামাত্রই তিনি আসনহইতে লাফাইয়। উঠিলেন এবং কীর্ভনে 
মিলিত হইদা নৃত্য আরম্ত করিলেন। .সংকীর্ভন চলিল, তিনিও তৎসঙ্গে নৃত্য করিতে 
করিতে চলিলেন। ক্রমে আমর! বেনিয়াটোলার শ্রীযুত বিহারী মাল[করের বাড়ীতে গিয়া , 

পৌছিলাম। ওখানে গিয়াই গোঁসাই বেছু'স হইয়া পড়িয়া গেলেন। কীর্তনও একটু পরে 
থামিল। কিয়ংকাঁল গত হইলে, গৌসাই চৈতন্ত লাভ করিয়া এদিক ওদিক চাহিদা বলিলেন _- 

এ কি আমি এখানে এলাম কিরূপে ? আমি ত ভাবছিল।ম কদমতলায়ই 

আছি। 
এ সময়ে রাঁধাকৃষ্ণের বিগ্রহ সম্মুখে দেখিয়া, গৌসাই মাটিতে পড়িয়া সাষ্টাঙ্গ প্রণাম 

করিলেন। মালাকার করজোড়ে গৌসাইকে বলিলেন-_৭ প্রভু, আজই আমার ঠাকুর 

প্রতিষ্ঠা হইল। বড় আশা ছিল, একবার এখানে আপনার শুভাগমন হয়, চরণধুলি পড়ে। 

আপনাকে বলিতে গিয়াছিলাম, কিন্তু বলিতে সাহস পাইলাম না; আপনি দয়াল, তাই 

আমার আকাজ্ষ। জানিয়! পুর্ণ 'করিলেন।* এই বলিয়। মালাকার গৌসাইয়ের পদতলে 

পড়িয়া! লুটালুটি করিতে লাগিলেন। ইতিপূর্বে আর আমি কখনও গৌসাইকে প্রতিমুণ্তির 
নিকটে নমস্কার করিতে দেখি নাই। মনে বড় কষ্ট হইল। ভাবিলাম, হার ভগবান্, 
এ দৃশ্য আমাকে দেখাইলে কেন? 

ইছাপুরা গ্রামে গৌসাঁই ও লাল । মহোৎসবে মল্লবেশে নৃত্য | 
সকালবেলা মুখ হাত ধুইয়া বসিয়। আছি, ছোট দাদা আসি্া বলিলেন__-“ এখনও 

বসে আছিস্ কেন? গয়নার (খেয়া নৌকাঁর ) সময় হইয়াছে । আজ না বাড়ী যাইবি লি 

আমি বলিলাম_-আজ গোৌসাইও ইছাপুরায় হরিচরণ চক্রবর্তীর বাঁড়ী 
যাবেন; আমিও সেই সঙ্গে যাৰ ঝলে এসেছি । ছোট দাঁদ। গে(সাইয়ের 

সঙ্গে যাইব শুনিয়া খুব বিরক্তি প্রকাশ করিয়া বলিলেন-__“ গে।সাইয়ের 
সঙ্গে না হইলে বুঝি বাড়ী যাওয়া হয় না? “গৌসাই"! গোসাই।” কেবল গৌসাই তা, 
হবে না। এখনইু,তুই গয়নীয় চলে যা।” আমি আর কি করিব? ছোট দাদার কথ। 
মতই রওনা হইলাম । গয়নায় উঠিষা আমার কান্না পাইল। মনে মনে গৌসাইকে প্রণাম 

১৪ই মাঘ, 

শুক্রবার । 
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করিয়া জানাইলাম যে, “ ছোট দাদার কথা অনিচ্ছা সবেও আমি এই গয়নার চলিলাম। 

আমার জন্ত আপনি যেন আর অপেক্ষা না করেন। আর আঁমার অনিচ্ছারুত অপরাধ ' 

্ষন। করুন। ৮ সারাটি পথ আমার কষ্টে কাটিল। 
সকালবেলা উঠিয়া গোস্বামী মহাশয়কে দেখিতে ব্যস্ত হইলাঁম। বাড়ীহইতে অদ্ধধণ্টার 

পথ অন্তরে ইছাপুর। গ্রথম। উকীল শ্রীযুক্ত হরিচরণ চক্রবন্তী মহাঁশয়ের বাড়ীতে যথাসময়ে 
বর গিয় পছুছিলাম। দেখিলাম বাঁড়ীটি লোকে পরিপূর্ণ । চক্রবর্তী মহাশয়ের 

এনিবার গৃহে আজ মহোৎসব হইবে। “ছোটলোক, বৈষব, বাউল ভিন্ন 
ভদ্রলোকেরা এদেশে বড় মহাপ্রভূর উত্সব করে না; উহা ছোটলোকদের 

হৈ চৈ ব্যাপার বলিয়া আমর! জানি। আজ বারদীর ব্রদ্গচারী মহাশয়ও এই উৎসবে 

আদিবেন; গত কলা গোৌপাইও আপিয়াছেন--এথবর' পাইয়া সন্ত্ান্ত সমাজপতিরাও 

এই উৎসবে যে।গদান করিয়াছেন। 

আমি একেবারে গোম্বামী মহাশয়ের কাছে যাইয়। তাহাকে প্রণাম করিয়। একপাশে 

বাসঘ! পড়িলাম। দমে ঘরে তখন কোনও লোকের গোলমাল নাই, মাত্র গোসাইয়ের কয়েকটি 

শিধা রহিয়াছেন দেখিলাম । আমি যেকেন গোসাইয়ের দর্গে আসিতে পারি নাই তাহা 

ভাহকে বলিতে না বপিতেই তিনি আমাকে বলিলেন_তুমি যে কাল সকালবেল! গয়নায় 

চ'লে এলে তা” মামি তখনই জানতে পেরেছিলাম । 

আমি। আপনাকে কি কেহ খনর দিয়াছিল? 

গৌসাই । না, তা' নয়। 

সংক্ষেপে এই উত্তরটুকু দিয়াই, আমাকে আর কোনও প্রশ্ন করার অবসর ন! দিয়া, 

পুনঃ পুনঃ হরিচরণ বাবুকে ডাকিতে লাগিলেন । হরিচরণ বাবু উপস্থিত হওয়। মাত্র ব্যস্ত 

হইয়। বলিলেন,-- এ 

“ঘরে মুড়ি আছে ? ছু” মুঠে। মুড়ি এনে দিন্ তো! । বুকে বেদন। বৌধ হ'চ্ছে। 

পিত্তের বেদনায় মুড়ি উপকারী ; সময়ে সময়ে খাওয়া “মাত্র দমন হয়'। শরীর আমার 

অতিশয় রুগ্ন। বুকের বেদনা প্রায় ২৪ ঘণ্টাই লাগিয়া আছে। অন্ধ ঘণ্টার পথ অতি- 
কেশে দেড় ঘণ্টায় চলিয়া আসিয়াছি। গোসাইয়ের নিকট পঁছুছিয়া বেদনার ঘন্ত্রণায় 

বুক চাপিয়। বসিয়াছিলাম। হরিচরণ বাবু মুড়ি আনিয়া! দিলেন। ছু" একবার গেসাই 

তাহা মুখে দিয়া আমাকে অবশিষ্ট খাইতে বলিবেন। মুড়ি খাইয়া আমার বেদন! 

অনেকটা কমিয়। গেল। 

হই 
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গোম্বামী মহাশয়ের কাছে আমা অপেক্ষাও অল্পবয়স্ক একটি ছেলে নিস্তব্ধ ভালে 

বলি! রহিয়াছে, দেখিল।ম। ছেলেটিকে দেখিয়া বড়ই ভাল লাগিল । উহার পরিচয় 

পাইব]র জন্য শ্রীধর বাবুকে লইম্া ঘরহইতে বাহিরে আসিলাম। জিজ্ঞাসা করাতে 

শ্রীধর বাবু বলিলেন_-“ ইহার নাম লালনিহাঁরী বস্তু $ বাড়ী শাস্তিপুর। বসে ছেলে 

মানুষ বটে, কিন্তু ইনি একজন জাতিম্মর মহাপুরুষ । আট বত্মর বয়ঃঞুম কালে ধন্ম 

ধর্ম করিয়া ইনি ঘরহইতে বাহির হন। সন্ন্যাসী, ফকির, দরবেশ-প্রভৃতি নানা 

সম্প্রদায়ের ছয় জন সিদ্ধ পুরুষের নিকটে ক্রমান্বয়ে দীক্ষা গ্রহণ করিয়া, কঠোর সাধন- 
ভজনে বহু যেগৈশ্ব্য লাভ করেন। কিস্তু কোথাও যথার্থ তৃপ্তি না পাইয়া এখন 

আশ্চর্য প্রকারে দৈব ঘটনায় গোম্বামী মহাশয়ের নিকটে আসিয়! পড়িয়াছেন। উহার 

পরিচয় আর কি বলিব? ইহার সঙ্গ করিলেই ক্রমে সমস্ত জানিবে। ” আমি শ্রীধরের 

কথ। শুনিয়। চুপ করিয়া রহিলাম। 

ওদিকে মহো'ত্সবের বাজন। বাজিয়া উঠিল । চক্রবস্তী মহাশয়ের বহির্বাটার বিস্তৃত 

উঠানের উত্তর প্রান্তে মহাপ্রভু প্রতিষ্ঠিত আছেন । আমর! সকলে গৌোসাইকে লইয়া 

তথায় উপস্থিত হইলাম। গোস্বামী মহাশয় মহাপ্রভৃকে সাষ্টাঙ্গ গ্রণাম করিয়া 

ধঈড়ীইলেন। করজোড়ে সতৃষ্ত নয়নে মহাপ্রভুর দিকে চাহিয়া আপ!দমস্তক 

থর থর কাপিতে লাগিলেন । চারি দিকে বাউল বৈষ্ুবেরা গোৌসাইয়ের ভাব 

দেখিয়! মহা উৎসাহের সহিত, দলে-দলে উচ্চ সংকীর্তন আর্ত করিল। বহু খোল- 
করতালের « ঝমাঝম * আওয়াজে শরীর কণ্টকিত হইতে লাগিল। গোস্বামী মহাশয়, 

কয়েকবার সঙ্গীর্তনের তালে তালে ভুড়ি দিয়া হাত নাড়িতে নাড়িতে, হঠাৎ একেবারে 

লাফাইয়া উঠ্িলেন; অমনই বাম হন্তে লালকে ধরিরা নৃত্য করিতে লাগিলেন। লাল 
তখন ভাবাবেশে উচ্চ লম্ফ প্রদান করিতে করিতে হাত ছাড়াইয়া এক পাশে সঙ্জিয়া 
পড়িল। গোন্বমী মহাশঘ্ লালের দিকে তীব্রদৃষ্টিনিক্ষেপপুর্বক মলবেশে বাহু আন্ফোটন 

করিতে লাগিশেন। লালও অনিমেষে গৌসাইয়ের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া উদ্দণ্ড নৃত্য 

আর্ত করিল। এ সময়ে গোস্বামী মহাশয় ভয়ঙ্কর হুঙ্কার করিতে করিতে মুষ্টিবদ্ধ 
বামহস্ত সম্মুখের দিকে প্রসারিত করিলেন, এবং বাণযেদ্ধার সায় দক্ষিণহত্তের 

তর্জনী লালের দিকে সন্ধান-পূর্বক ঘন ঘন আকর্ণ আকর্ষণ করিতে করিতে অগ্রসর 
হইতে লাগিলেন।* কয়েক পদ চলিয়াই পুঃপুনঃ লক্ষ প্রদানপুর্বক তিথ্যকৃ ভাবে 
বাম পদ অগ্রে প্রক্ষেপ করিতে করিতে দিগন্তস্পর্শী হরিধবনি করিয়া ক্ষিপ্র গতিতে 
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লঙ্কলের দিকে চুটিয়! চলিলেন। লাল তৎক্ষণাৎ বাঁম হস্ত সম্মুথের দিকে ঢাল আকারে 

বিস্তার করিয়া ভীত ও সম্তস্ত ভাবে পশ্চাদ্দিকে হটিয়া যাইতে লাগিল। ২৫৩০ হাত 

সরিয়! গিয়। লাল অকন্মাৎ ভীম রবে 'জয় নিতাই, জয় নিতাই* বলিয়া চীৎকার করিয়া! 
উঠিল; এবং অকস্মাৎ সম্মুখের দিকে প্রচণ্ড লম্ফ প্রদান করিয়া, দক্ষিণ হস্ত পুনঃ পুনঃ 

আকর্ণ সন্ধানপূর্বক গৌসাইয়ের মত তাহাকে লক্ষ্য করিয়া ধাবিত হইল। গৌসাই 
তখন, লালের বেগ সহা করিতে না পারিয়াই যেন, সন্মুথে হস্তাবরণ পূর্বক ব্রস্ত ভাবে 
দ্রুত গতিতে পশ্চাদ্গামী হইতে লাগিলেন। ২৫৩০ হাত সরিয়া গিয়া গোস্বামী মহাশয় 

আবার অধিকতর উদ্চমে প্রচণ্ড হুঙ্কার করিয়া,” হরিবোল * « হরিবোল ” বলিতে বলিতে 
লালের দিকে ধানমান হইলেন। লাল তখন আবার পূর্বববৎ হটিয়া যাইতে লাগিল। এই 

প্রকার একের প্রতি অন্যে উত্তরোত্তর ভয়ঙ্কর আস্ফালন করিয়া, ছুদর্য যোদ্ধ বেশে 

ছুটাছুটি করিতে লাগিলেন। অসংখ্য বাঁউলবৈষব-পরিবেষ্টিত, বহুবিস্বত প্রাঙ্গণে 

শ্রীধর উচ্চ হরিধবনি করিয়্ মগুলাকারে নৃতা করিতেছিলেদ। অবশ্মাৎ প্রতিষ্ঠিত 

বিগ্রছের দিকে লন্ষ প্রদান করিতে করিতে অগ্রসর হইয়া, অগ্রিপুর্ণ প্রকাণ্ড *ধুন্থচি» 

গ্রহণ করিলেন, এবং «“ বোল বোল * রবে দিগন্ত কম্পিত করিয়া, পুনঃ পুনঃ লম্ষ প্রদান 

করিতে লাগিলেন। শ্রীধর নতশিরে গৌসাইয়ের চরণে দৃষ্টি সন্বদ্ধ রাখিয়! সধূম ধুজুচি 

দ্বার আরতি করিতে করিতে তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটিল। এ সময়ে মহাহুলছুল পড়িয়া 

গেল। অসংখ্য দর্শকমগুলী মুহুম্মুহুঃ উচ্চ হরিধবনি করিতে লাগিল। চতুর্দিকে লোৌক 

সকল বেছ'স হইয়া পড়িতে লাগিল। বহু মৃদর্গ করতালের ধ্বনি কীর্তনকোলাহলে 

মিলিত হইয়া সকলকে কীপাইয়া তুলিল। উন্মন্তবৎ চীৎকার কথিয়া সকলে উচ্চৈস্বরে 

গাহিতে লাগিলেন,__ 
কি শুনি, কি শুনি, সিংহ রবরে নদীয়ায়। 

নিত্যানন্দ বাজায় ভেরী, “ ভে।-ভৌ, ভে-রব করি”; 

(হুঙ্কারিয়া ) শ্রীঅপ্ধৈত বগল বাজায় রে (নদীয়ায়)) 

জগা বলে, মাধ! ভাই, প]লাবাঁর আর স্থান নাই, 
সংসার ঘেরিল হরি নাম রে নদীয়ায় !* 

শ্রীচৈতন্য মহারথী, নিত্যানন্দ সারথি; 

শ্রীঅন্থৈত যুদ্ধে আগুয়ায় রে ( নদীয়ায় )। 

ব্হক্ষণ এই প্রকার নৃত্যের পর লাল অকন্মাৎ গৌসাইয়ের চরণত*ল পড়িয়া 
১১ - 40 

হান 
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লুটাইতে লাঁগিল। গোস্বামী মহাশয়ও উচ্চ লম্ক প্রদান পূর্বক কয়েকবার হরিধ্বনি 

করিয়া সংজ্ঞাশূন্ত অবস্থাক়্ পড়িয়া গেলেন। হুরিচরণ বাবু ও আমি গৌসাইয়ের পদ 

অন্তের স্পর্শ হইতে বচাইবার জন্তঠ বন্ত্র্ধারা ঢাকিয়া রাগখিলাম এবং বাতাস করিতে . 

লাঁগিলাম । শ্রীধরও মুচ্ছিত। ক্রমে সন্ীর্তভন থামিয়া গেল। 

যথাসময়ে গোস্বামী মহাশয়ের আদেশমত মহাপ্রভুর ভোগ দেওয়া হইল। 

অপরাহে আহার করিয়া আমর। সকলে বিশ্রাম করিতে লাগিলাম। 

চক্র এ্রহণ | 

লালের সঙ্গে আজই আমার প্রথম আলাপ; উহার জীবনের অনেক আশ্চর্য্য ঘটনার 

কথ। শুনিয়। অবাক হইলাম । বারদীর ব্রহ্মচারী মহাশয়ের আজ এই উৎসবে আসিবার 

কথ! ছিল; তিনি আসেন নাই। গৌসাই নাকি আগামী কল্য বারদী যাইবেন। রাত্রে 
শ্রীধর ও লাল অন্ত ঘরে গিয়া শয়ন করিল । চক্রবত্তী মহাশয় ও আমি গোসাইয়ের নিকট 

রহিলাম। আজ চন্দ্রগ্রহণ। 

একটু বেশী রাত্রে গৌসাইি ঝলিলেন-__ আজ গ্রহণ । সারা রাত জেগে আজ 

অনেকে অঁপতপ করবে ।, আমি বলিলাম__'কেন? আজ জপ কর্লে কি কোন 

বিশেষ ফল লাভ হয়?” 

গৌসাই। তা? তো বল্তে পারি না। তবে তিথির একটা গুণ আছে তা, 

জানি। 

কিছুক্ষণ পরে গৌসাই কথায় কথায় বলিলেন-_সেরাঁজদিঘা. নদীর পাড়ে একটি 

আশ্রম হ'লে বড় ভাল হয়। সহরের গোলমাল থেকে সময়ে সময়ে এসে ওখানে 

নির্জনে থাক! যায় । 

সকলে থুমাইয়া পড়িলে, গৌঁসাই আমাকেও শয়ন করিতে ব্জিলেন। আমি রাত্রি 
আড়াইটার পরে শুইলাম। গৌসাই সম্মুখে জলস্ত ধুনি রাখিয়া সার! রাত্রি এক ভাবে 
বসিয়া রছিলেন। এসময়ে একবার বলিলেন--একটি পাহাড়ে এক সময়ে তামাদের 

সকলকে মিলিত হ'তে হবে। গুরুজী আমাদের ভিন্ন এর বাধা" সাধনার্থে 
এক একটি দল ক'রে সংসারে প্রেরণ কর্বেন | : রি 

ঘুমের "ঘোরে শুনি এ কথায় আমি আর নিও প্র করিলাম না। 
টনি 
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সাধনের সংবল। 

গোস্বামী মহাশয়ের প্রদত্ত সাধনে আমার আন্তরিক আস্থা তেমন আশাপ্রদ এখনও 

দাড়ায় নাই। কিন্তু তাহার শিষ্দের সঙ্গে যতই মিশিতেছি ততই 
তাঁহাদের অবস্থা দেখিয়া বিস্মিত হইতেছি। কুসংস্কারাপন্ন হিন্দুসমাজের 

যেসকল ব্যক্তি এই সাধন গ্রহণ করিয়াছেন, তাহাদের যা” তা” একট! অবস্থা হওয়! বা ওরূপ 
একট। বলা কিছুই 'অসম্ভব মনে করি না। উহা আমি গণনার ভিতরেই আনি না, কিন্ত 

ব্রাহ্মভাবাপন্ন প্রত্যক্ষবাদী, ভয়ঙ্কর গোড়া গোসাইশিষ্যগণও যখন এই সাধন লইয়! সন্তুষ্ট 

আছেন দেখিতেছি এবং নান! অদ্ভুত অবস্থার পরিচয় দ্রিতেছেন শুনিতেছি,__বিশেষতঃ আজন্ম 

সত্যবাদী, নিরপেক্ষ গোস্বামী মহাশয় এই সাধনের সাফল্য বিষয়ে খন নিজ জীবনে পরিফার 

সাক্ষ্য প্রদান করিতেছেন, তখন আর ইহাতে সংশয় রাখি কি প্রকারে? আমার চেষ্টার 
ক্রুটি বশতঃই সাধনে উপকার পাইতেছি না মনে করিয়া, নিজের উপরে ধিক।র আসিল। 
প্রাণপণে সাধন করিয়া, দেহ প্রাণ জালাইয়! অঙ্গার করিব প্রতিজ্ঞ করিপাম। গ্নানাহার ও 
নিদ্রা বাদে, ভোরবে্লাহইতে রাত্রি ১১ট1 পধ্যন্ত প্রভ্যহ অবিশ্রমে নান জপ করিতে লাগিলাম। 

প্রণায়াম কুস্তক এবং দৃষ্টিলাধনও যথাঁমত চপিল। প্রীয় মাসাধিক কাঁল এই ভাবে সাধন 

করিয়া আসিতেছি। 

ফাস্তন মাস। 

জ্যোতির্র্শনে সংজ্ঞাবিলোপ । 

আর আর দিনের মত জাজও অতি প্রতাষে উঠিয়া, নিজ আসনে বসিয়া স্থিরভাবে নাম 

চৈঞ্জের প্রথম করিতেছি, অকস্মাৎ দেখিলাম-- একটি অদ্ভুত জ্যোতি ঝিকিমিকি করিয়া 

সপ্তাহ। প্রকাশ হইল । দেখিতে দেখিতে শ্রী জ্যোতি ক্রমশঃ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল; 

এবং সহত্র বৈছ্যতিক আলোকের স্তায় আশ্চর্য্য ছট। বিকীর্ণ করিয়া চতুদ্দিক উদ্ভাসিত করিয়া 

ফেলিল॥ ধীর তরঙ্গাঙ্গিত স্বচ্ছ জলাশয়ে চন্দ্রপ্রতিবিদ্বের সভায়, অত্যুজ্জল, চঞ্চল জ্যোতি 

নিজ ললাটমধ্যে দর্শন করিতে করিতে, আমি আনন্দে মুচ্ছিত-প্রীয় হইলীম। ৫1৭ মিনিট 

কাল এই জে)তি উত্তরোত্তর উজ্জ্বল হইয়!, স্থিরভাব ধারণ করিল। উহার বিমল মনোহর 

সৌন্দর্যে চিত্ত আমার উহাতে একেবারেই বিমুগ্ধ হইয়া! পড়িল; অন্ত আর কোন জ্ঞানই 

রহিল না। এ সময়ে নাম করিতেছিলাম কি না তাহাও আমার স্মরণ নাই) এই দর্শনের 

পরে আচ্ছন্ন অবস্থায় কতক্ষণ ঘে ছিল!'ম, তাহা ও কিছুই জানি ন!। - 



৮৪ শ্রীশ্রীসদ্গুযসঙ্গ । [ ১২৯৪ সাল । 

জাগরিত হুইয়া, শী জ্যোতির স্মৃতিতে এখন আমি যেন ক্ষিপ্তবৎ হুইয়। পড়িয়াছি। কোথায় 
গেলে, কি করিলে আব।র আঁমি উহ দেখিতে পাইব, নিক্নত কেবল তাহাই ভাবিতেছি। 

আগামী কল্যই আমি গোস্বামী মহাশয়ের নিকটে যাইব, স্থির করিলাম। আজ সমন্ত 

ষেন আমার নিকটে বিষদময় নীরস ও বিরক্তিকর বোধ হইতেছে । জ্যোতিটির স্থতি 

চিত্তে একটানা লাগিয়া রহিয়াছে। 

ঢাকায় পহুছিয়া গোস্বামী মহাশয়ের শিষ্য জীধুক্ত হ্ামাকাস্ত পণ্ডিত, শ্রীধর ঘোষ ও 

জ্রীমান্ লালবিহারীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিলাম। উহাদ্দিগকে পৃথক্ পৃথক্ ভাবে নিভৃতে লইয়া 

গিয়া আমার এই দর্শনের বিষক্প পরিক্ষার করিয়! বলিলাম । তাহারা সকলেই এই দর্শনের 

ধাথার্থয বিষয়ে সাক্ষ্যদান করিলেন। পণ্তিত মহাশয় কহিলেন-__« উহ্বাই ভ্রদ্ধয়ের মধ্যবর্তী 

দিব্যচক্ষু। উহা! প্রকাশিত থাকিলে বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড দিব্যালোকে মধুময় দর্শন হয়। যে 
যবনিকার অন্তরালে পরলোক রহিগ্নাছে, এই আলোকেই তাহা স্বচ্ছ হইয়া যায়। তখন দেখা 

যার জীবন ও মরণ, ইহলোক এবং পরলোক সমস্তই এক। গুরুর কৃপাতেই এ অবস্থা 

লাভ হয়। তাঁরই ইচ্ছায় ইহ। স্থারী হয়।*” লাল বলিলেন--“ এই জ্যোতি ত্রমে হৃদয়ে 

আসিয়া পড়ে, এবং অষ্টপ্রহর আনন্দরূপে বিরাজ করে। ইহা অদৃষ্ঠ হইলে, নৈরাশ্যে ও 

শুপ্কতায় জীবন যেন শ্মশানতুল্য হুইয়! যায়; তখন নানাগ্রকার প্রলোভন ও পরীক্ষা আসিতে 

থাকে; জালা যন্ত্রণায় জদয় ফাঁক করিয়া! দেয়। নামেই ইহার প্রকাশ; আর, নামশুন্ত 

হইলেই ইহ1 অন্তহিত হয়।” শ্রীধর বলিলেন_-” আরে ভাই, এই তজিনিস! একেই 
ব্রহ্গ-জ্যে।তিঃ বলে । এ অবস্থা স্থায়ী হ'লে কি আর রক্ষ/ আছে? বাসনা কামনা সমস্ত 
পয় পাইয়া, এ জ্যোতিতে লোক আত্মহার! হুইয়৷ ডুবিয় যায়! সাধনে নিষ্ঠা ও আকর্ষণ 

বৃদ্ধির জন্য সময়ে সমস্গে গুরুদেব চরম অবস্থার আভাসমাত্র সাধকদের নিকটে প্রকাশ 

করেন; আবার টানিয়া নিয় যান। শুধু তোমার নয়, প্রথম প্রথম এরূপ এক একটা 

আশ্চর্ম্য অবস্থা এক একজনার হয়। ইহা চেষ্টাসাধা নয়, সাধনসাধ্য নয়, শুধু গুর্ণর 
কুপাতেই এই অবস্থ। হয়। তাহার কপাব্যতীত কিছুই হইবার যে। নাই! » 

ইহাদের কথা শুনিয়া আমার একটা আনন্দ হইল বটে) কিন্তু অধিকক্ষণ তৃপ্তিলাভ 
করিতে পারিলাম না। ভাবিলাম সত্য বস্ত পরিজ্ঞাত থাকিলে সহ লোকেও ঠিক একই 

প্রকার বলিবে। ইহারা তো দেখিতে পাই- এক একজনে এক এক রকম বলিলেন । 

ইহাদের কথায়" পরস্পর বিরোধী বিশেষ কিছু না থাকিলেও, আমার সন্দেহ হয়__ইহার। 

বোধ হয় -সকলেই “আন্দাজী” কথা বলিলেন! আমি অন্যদিক দিয়! অনুসন্ধান করিতে 
সি পি 
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ব্যস্ত হইয়া, ব্রাহ্ম ডাক্তার কৈলাস বাবুর নিকটে গেলাম। তাহাকে আমার লমস্ত কথা 

খুলিয়। বলিয়া জিজ্ঞাসা! করিলাম__“ এ দশন আমার চোখের দোষে বা মাথার কোন রোগের 

দরুণ হয় নাই তে|?৮ ডাক্তার বাবু বলিলেন__“ ত| ভিন্ন আর কি বলিব, তোমার তো 

“সর্ট-সাইট' আছেই। চোখের রোগে মানুষ দিন-ছুপুরেও জোঁনাকিপোকা দেখে। 

আমাদের এ “পারফেক্ট সায়ন্সে," ডাক্তারী কেতাবে ওরূপ “ঢের ঢের” প্রমাণ আছে। 

« যোগ-টোগ* করে চোখ-মাথা নষ্ট হইলে, আরও কত দেখবে» 

ডাক্তার বাবুর কথায় আমার দর্শন বিষয়ে বিষম একটা €খটক1' জন্মিল। সুতরাং, 

গোস্বামী মহাশয়কে আর কোন কথা জিজ্ঞাস! করার প্রবৃত্তি হইল না। কিন্তু ভিতরে 

ভিতরে এ জ্যোতিদ শিনের জন্ত একটা আকাঁঙ্গণ ও অস্থিরত। আপন! আপন হইতে লাগিল। 

যাহা হউক, আমি পূর্বাপেক্ষা আরও অধিকতর উৎসাহে সাধন করিতে লাগিলাম। 

সর্বদ[ই সে জ্যোতির একটা স্মৃতি আমার অন্তরে রহিয়া গেল। উহ! আর ছাড়াইতে 
পারিলাম না। 

ঢাকার টর্নেডো। 

বেলা-অবসানে ঢাকার পশ্চিমীকাশে নদীর উপরে এক খণ্ড কাঁলমেঘ দেখা দিল । 
২৬শে চৈত্র, নবাব গণি মিএগ সাহেবের বাড়ীর দক্ষিণে অকম্মাৎ ঘুণিবাঁষু উঠিয়া, বুড়ী- 

শনিবার। গঙ্গার জল আলোড়িত করিয়! তুলিল। দেখিতে দেখিতে নদীবক্ষহইতে 
হস্তিশ্রগাঁকৃতি জলম্তস্ত উদ্ধদিকে উত্থিত হইয়া, কাল মেঘে মিলিত হইল। তখন অসংখ্য 

অগ্লিগোলা উহাহইতে চতুদ্দিকে ছুটিয়৷ পড়িতে লাগিল । ২০1২৫ খানা « এঞ্জিন ” এককালে 

চলিলে যে প্রকার শব্ধ হয় সেইপ্রকার ভয়ঙ্কর শব্দে সহরটিকে একেবারে কীপাইয়া তুলিল। 
হঠাৎ এ শব্দ শুনিয়া গোস্বামী মহাশয় আপন ত্যাগ করিয়া ব্যস্ততার সহিত ঘরের 

সারে আঁসিয়! ঈাড়াইলেন ; এবং কাদে কাদে। স্বরে কালী ও মহাবীরের স্তব করিতে 

লাগিলেন। তিনি পশ্চিমাকাশে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়! দেখিলেন, মহাবীর ও মহাকালী ভীষণ 

আকারে প্রকাশিত হইয়া, গভীর গজ্জন সহকারে দিগস্ত কাপাইয়া, অগ্নি-গোল। নিক্ষেপ 

পূর্বক, নৃত্য করিতে করিতে অগ্রসর হইতেছেন! কালীর অনুচারিকাগণ সম্মুথে যাহ! 
পাইতেছেন লণ্ডভণ্ড করিয়া ভীম গতিতে কালীর পশ্চাৎ্ৎ পশ্চাঁৎ ছটিতেছেন! গোস্বামী 

মহাশয় ছল ছল চক্ষে কম্পিত কলেবরে, করজোড়ে নমস্কার করিতে করিন্ডে, উচ্চৈঃস্বরে বলিতে 

লাগিলেন__জয় ম! কালী! জয় মা কালী! দয়া কর, দয়াময়ি, দয়া কর, মা। 
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প্রসন্ন হও, মা, প্রসন্ন হও। একটু পরে আবার ব্যন্তভাবে বলিলেন_জয় মহাবীর ॥ 

জয় মহাবীর ! ও সব অগ্নিগোল! আমার বুকে নিক্ষেপ কর! সকলের প্রতি 

দয়া কর, সকলকে রক্ষা কর। এই ভাবে স্তবদ্ধার! গোস্বামী মহাশয় উহ্থাদিগকে প্রসন্ন * 

করিতে লাগিলেন । এদিকে ২৩ মিনিটের মধ্যে যাহ! হইবার হইয়া গেল। উপদ্রবেরও 

শাস্তি হইল। কিন্তু সমস্ত সহরে লোকের মহ! সোরগোল পড়িয়া গেল । এই কয়েক মিনিটের 
মধ্যে ঢাক! ও বিক্রমপুরে শত শত গ্রামে, যে সব অস্বাভাবিক কাগু ঘটিয়৷ গেল, তাহা বুদ্ধির 

অগোচর ও বিশ্ম্জনক | একটা আশ্র্্য অলৌকিক শক্তির প্রভাবে যে কতকগুলি 

অদ্ভুতকাণ্ড সংঘটিত হইয়াছে, তাহা আর স্বীকার না করিয়৷ পারা যায় না। কয়েকটি 
ঘটনার উল্লেখ করিতেছি ।-_ 

১। বুড়ীগঙ্গার দক্ষিণপারহইতে একটি বৃদ্ধাকে নদীর উত্তর পারে, সহরের মধ্যে বহু 

উচ্চ অক্রালিক1 সমূহ অতিক্রম করিয়া নন্দ্যাল স্কুলের দোতলায় একটি কোঠার ভিতরে 

আনিয়! রাখিয়াছে ! ৬৫ বৎসরের বৃদ্ধার কিন্তু কোন অঙ্গেই বিন্দুমাত্র আঘাত লাগে নাই। 

২। *ঢাকাপ্রকাঁশ ৮ যন্ত্রালয়ের একখান! বড় টেবিল ৫1 মিনিট দূরের পথ একটি 

ভল্ললোকের বাড়ীতে নিয়া ফেলিয়াছে। টেবিলটি যে ঘরে ছিল তাহাতে মাত্র একটি 

দরজা দিয়! কায়দামত “কাত করিয়া বাহির না করিলে, অন্ঠ কোন উপায়ে উহা! বাহিরে 

আনা যায় না। টেবিলটি প্রায় আড়াই মণ ভারি! উহার কোন অঙ্গই ভগ্ন হয় নাই। 
৩। মুড়িপরিপুর্ণ কলসী একবাত়ীর কার (মাচাঙ্গ ) হইতে তুপিয়া লইয়া ৩1৪ মিনিট 

দূরের পথে অপর একবাড়ীতে আনিয়! বসাইয়! রাঁখিয়াছে। আলগা সরার ঢাঁকৃনি সমেত 
মুড়িপরিপূর্ণ কল্সীটি যেমন ছিল ঠিক তেমনই রহিয়াছে! 

৪1 একটি ১৫১৩ হাত লম্ব। “দস্তি” থামকে (বোধ হয় চড়ক পুজার ) ৫।৬ ফুট 

পোতা স্থান হইতে তুলিয়া লইয়া, এ গর্তেই উহার মাথার দিক নীচে দিয়া উণ্ট(ভাবে 

পুর্ব্ববৎ পুতিয়া রাখিয়াছে। 

৫। হুদৃঢ় বৃহৎ অট্টালিকার কতকাংশ ভাঙ্গিয়া ইঞ্টকাদি পর্যস্ত নিশ্চিহ্ন করিয়৷ লইয়! 

গিয়াছে! অথচ তাহার ঠিক পার্খে মাত্র ১২।১৪ ফুট অন্তরে অর্ধশুফ গোলাপফুলের একটি 

পাপ্ড়িও বৃস্তচ্যুত হয় নাই! 
৬1 একটী যুবতীর সর্বাঙগ অক্ষত রাখিয়া, শুধু স্তন দুইটি ক্ষুর-কাটার মত সমান 

ধকরিয়! তুলিক! নিয়াছে ! 
| ৭। অঙ্গুলীপরিমিত স্থল, প্রায় ১ হম্ত দীর্ঘ, আগাসর একটি ধাশের বাখারীদারা 
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একট। স্থপারি গাছকে এপিঠ ওপিঠ বিদ্ধ করিয়া রাখিক়্াছে! খুব বলবান্ লোকেও উহা 
টানিয়। খুলিতে পারিতেছে না । 

যেসকল স্থান দিয়া এই ঘুর্ণীবাঘু বহিয়া গিয়াছে সে সমস্ত স্থান দগ্ধ হইয়া গিয়াছে। 
পাক। বাড়ীর দেওয়ালের, এমন কি-_ভূমিরও, রং পর্যস্ত পোড়া মাটির মত হইয়াছে । মাঠ 
ময়দানের দুর্বাগুলিও যেন জ্বলিয়া গিয়াছে । বহু বলিষ্ঠ “জোয়ান” লোকও নানাস্থানে 
এই ঝড়ে পড়িয়া মার! গিয়াছে; আবার বহু শিশু, বালক, গর্ভবতী স্ত্রী, এবং বৃদ্ধের1ও এই 
ঝড়ের মধ্যে পড়িগ্না নিরাপদে সম্পূর্ণ অক্ষত শরীরে রক্ষা পাইয়াছে! ক্ষণস্থার়ী একট! 
ঝড়ে কি প্রকারে যে এত সব কাণ্ড সংঘটিত হইয়! গেল, বুঝিতেছি না। জড়শক্তিতে 
ভগবদিচ্ছায় চৈতন্য মিলিত হইলে তাহাদ্বারা যে" নিতান্ত অসম্ভবও সম্ভব হয়, ইহ! না 
মানিয়। পারিতেছি না। কিন্তু দেবদেবী বা ভূতপ্রেতাদির অস্তিত্বে আমার অবিশ্বাস, 
স্থতরাং এ সকল ঘটন। তাহাদের কোন কাধ্য বলিয়! স্বীকার করিতে পারিতেছি ন।। 

ব্রন্মচারীর সঙ্গ ৷ বিচিত্র জীবনকাঁহিনী ; অজ্ঞাঁতভাগোল-বৃভাস্ত | 

ঢাকা জেলার অন্তর্গত বারদী গ্রামে বহুকাল যাবৎ যে মহাপুরুষ গুগ্তভাবে রহিয়াছেন 

তাহাকে সকলেই এখন বারদীর ব্রহ্গচারী বলেন। গোস্বামী মহাশয়ের মুখে অনেক বার 

এই মহা পুরুষের অদ্ভুত যোগৈশ্বধ্য ও অসাধারণ মহত্বের কথ! শুনিয়াছি। গৌসাই বলিয়াছেন-_ 

“বছু দেশ পর্যটন করিয়া, বনু পাহাড়-পর্ববত ঘুরিয়। ফিরিয়া, এপ্রকার উচ্চ 

অবস্থার একটি মহাপুরুষের দর্শন পাই নাই। সমস্ত ভারতবর্ষে এখন এ অবস্থার 
লোক আর নাই ।৮ গোস্বামী মহাশয়ের শিষ্যেরা অনেকেই বহুবার বারদী গিক়াছেন। 

ঢাকা ও বিক্রমপুরের অনেক সন্ত্রাস্ত শিক্ষিত ভদ্রলোক ব্রহ্মচারী মহাশয়ের অলৌকিক 

শক্তির পরিচয় পাইয়া আঁশ্র্যযান্বিত হইয়াছেন। সমস্ত ঢাকা ও পুর্ববঙ্গে আজকাল 
ব্রহ্মচারীর প্রসঙ্গ । কথায় কথায় গোস্বামী মহাশয় আমাকেও একদিন বলিয়াছিলেন__ 

* ব্র্গচারীর চোখে পলক নাই । পাঁচ মিনিট তার চোখের দিকে চেয়ে থাকলে 

মুচ্ছিত হ'য়ে পড়বে । হিমালয় ও তিববতাদি হ'তে প্রাচীন যোগিগণ যোগশিক্ষ 
করতে রাত্রিকালে এই ব্রঙ্গচারীর নিকটে আসেন। এজন্যে রাত্রে কেহ সেই 

ঘরে যেতে পায় না । তিনি সন্ধ্যার সময়েই ঘরের দরজ। বন্ধ ক'রে দেন। ৮” 

| আমি জিজ্ঞাসা করিলাম-- আমি কি একবার ব্রঙ্গচারীকে দর্শন করিতে যাইব? 
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গৌসাই-হা, ই, খুব যাবে । গেলে উপকার পাবে। ওখানে গিষে নিজে 

থেকে তাকে কিছু জিজ্ঞাসা করে৷ না, চুপ্ ক'রে একটু দুরে বসে থেকো । তোমার 

পক্ষে যাহা প্রয়োজন নিজহ”তেই তিনি তোমাকে ডেকে বল্্বেন । 

গোস্বামী মহাশয়ের কথায় ব্রঙ্ষচারীকে দেখিতে একট। প্রবল আকাজ্1! জন্মিয়াছে। 

বছুকাল পরে ব্ড় দাদা [শ্রীযুক্ত হরকাস্ত বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় ) বাড়ী আসিয়াছেন 
মেজ দাদা ও ছোট দাদাও ছুটি উপলক্ষে বাড়ীতেই আছেন । বড় দাদা সকল সময়েই প্রায় 

আমার সঙ্গে ধর্মসম্থন্ধে আলোচনা করেন। কথাপ্রসঙ্গে হ্যোগ পাইলেই আমি তাহাকে 
গোস্বামী মহাশয়ের অসাধারণ ধর্্মজীবনের কথা বলি। গোৌসাইয়ের সত্যনিষ্ঠা, দদ্না ও 

সরলতার দৃষ্টাস্তে দাদা খুব আনন্দ প্রকাশ করেন। আমিও তখন দাদাকে গৌসাইয়ের 
নিকট দীক্ষা লইতে অনুরোধ করি; যথার্থ ধর্মজীবন লাঁহ করিতে হইলে দীক্ষা গ্রহণ 

নিতান্তই প্রয়োজন ; দাদ! কিন্তু গৌসাইয়ের একথা স্বীকার করেন না। ছেলেবেল। 

হইতে তিনি কেশব বাবুর প্রতি বিশেষ অন্ুরত্ত। কেশব বাবুকে গোস্বামী মহাশয় অপেক্ষাও 

অনেক বড় মনে করেন। কেশব বাবু কখনও দীক্ষাগ্রহণ করেন নাই, দাদা ইহাই জানেন; 

স্থতরাং গুরুর আশ্রয় গ্রহণ না করিলেও পুরুষকার বার! ধর্ম্মজীবন লাভ কর! যায়, কেশব বাবুর 

দৃষ্টাস্তে দাদা ইহাই স্থির বুঝি! বসিয়। আছেন ! আমি ভাবিলাম, কোন প্রকারে দাদাকে 

একবার বারদীতে নিয়! ফেলিতে পারিলে হয়? ব্রহ্গচারী মহাশয় ঘি একবার দীক্ষার 

প্রয়োজনীয়ত। বিষয়ে বলেন, তাহাতে দাদার প্রত্যয় জন্মিবে। শ্রীযুক্ত তারাকাস্ত গঙ্গোপাধ্যায় 

মহাশয় আমাদের একগ্রামবাসী, দ[দার সমবয়স্ক ও বিশেষ বন্ধু। তাহার ত্বারা অনুরোধ 

করাইয়া দাদাকে বারদী যাইতে রাজী বরা অবিলমষ্বেই আমর! বারদী ধাত্র 
করিব স্থির হইল। 

ভোর রাত্রে অর্ধনিদ্রিত অবস্থায় একটি আশ্চধ্য স্বপ্প দেখিলাম । আজ জাগরিত 

১ল। জৈষ্ঠ, ১২৯৫ ১ অবস্থাতেও প্রত্যক্ষ সত্য ঘটনার স্তায় নিক্নত এ স্বপ্র আমার স্মতিতে 
রবিধার। উদ্দিত হইতেছে । এইম্বপ্লে পরিফাররূপে ব্রহ্মচারী মহাশরের দর্শনলাভ 

হইল। যে সমস্ত আশ্চধ্য ঘটন! এ স্বপ্নে আমি দেখিলাম তাহার সঙ্গে আমার জীবনের 
বিশেষ সম্বন্ধ আছে, ইহা! নিশ্চয় মনে হয়। তবে গোস্বামী মহাশরকে উবার তাৎপধ্য 
জিজ্ঞাস'না করিয়া! ভায়েরীতে উহা তুলিতে ইচ্ছ। করি ন1। 

সকালে আহার করিয়! বড় দাদা, মেঙ্গ দাদা, তারাকাস্ত দাদ! এবং, আমি বারদী রওন৷ 

হইলাম। দাদার শরীর অত্যন্ত স্থল, ৪1৫ মিনিট চলিলেই তিনি হাঁপাইয়া পড়েন। তালতলা 
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পদধ্স্ত দেড় ঘণ্ট! পথ হাটি, স্থূল উর্বয়ের সংঘর্ষণে ছাল উঠিয়া ঘা হইয়। গেপ্প। সাধু-দর্শনে 

হাটিয়াই যাইবেন এই জেদেই দাদা এই উৎপাতের স্থাষ্টি করিলেন। তালতলাহইতে নৌকা! 
করিয়! সন্ধ্যার কিঞিৎ পরেই আমরা বারদীর বাজারে পঁছুছিলাম। সন্ধ্যার পরেই ব্রহ্মচারী 

মছাঁশয়ের দরজায় খিল পড়ে, সকলেই জানে। কিন্তু দাদা চিত্তের আবেগে, রাত্রিকালেই 
দর্শনে যাইতে ব্যস্ত হইয়! পড়িলেন। সকলেই চলিয়৷ গেলেন; আমার ইচ্ছা! হইল না, আমি 
নৌকাতেই রহিলাম। একটু পরে উহার! আসিয়। বলিলেন, দর্শনলাভ হইয়াছে। উহাদের 
যাওয়া মাত্রই ব্রহ্মচারী ঝলিলেন--“ তোমাদের জন্যই আমি এত রান্রিপধ্যস্ত দরজা বন্ধ করি 
নাই; এখন যাও, গিয়ে বিশ্রাম কর, কাল এস।” এই বলিয়া তিনি সকলকে নৌকায় 
পাঠাইয়! কপাটে খিল দ্রিলেন। 

ভোর বেলা ন্নানাদি করিয়! আমর! ব্রচ্মচারীর আশ্রমে গিয়! উপস্থিত হইলাম । বারেন্দার 

২র। জো, ১২৯৫) সম্মুখে পৌছিতেই ব্রহ্মচারী মহাশয় উঠিয়া! আসিয়া দাদাকে হাতে ধরিয়! 
সোমবার। স্বীয় অ।সনের দক্ষিণপার্খে বসাইলেন ; এবং দাদীকে বলিলেন-_-* তুমি 

মহাপুরুষ। ছল্মবেশে বাবু সাজিয়া আমার কাছে আসিয়াছ।” দাদা বলিলেন__-« আমি 

সর্বদা এই বেশেই তো! থাকি ।” পরে বহুক্ষণ ধরিয়া দাদার সঙ্গে নানারূপ আলাপাদদি 
চলিল। দাদার অবস্থা শুনিয়া খুব সন্তোষ প্রকীশপুর্বক বলিলেন_-” আমি দেখতে 

পাচ্ছি তোমার কর্ম প্রায় শেষ হয়ে এসেছে । তুমি আবার অ।মাকে দর্শন করতে 

এসেছ ? দশ বছর পরে শত শত লোক তোমাকেই দর্শন ক'রে ধন্য হবে।” দাদ! বলিলেন-__ 
আমার যথার্থ কল্যাণ কিসে হবে, আপনি ঝলে দিন।” ব্রঙ্গচারী মহাশয় বলিলেন_-* তা, 

হ'লে গোসাইয়ের কাছে গিয়ে দীক্ষ! লও! সত্যবস্ত তারই নিকটে আছে। তিনি আশ্রয় 

“দিলে খুব শীঘ্রই কল্যাণ লাভ কর্বে।” আরও অনেক কথাই ব্রহ্মচারী মহাশয় বলিলেন; 
কিন্তু এই কথা কয়টি আমার ভাল লাগিল বলিয়। এখানে লিখিয়! রাখিলাম। মেজ দাদাকেও 
অনেক কথ বলিলেন, তন্মধ্যে -" অর্থ উপার্জন কর, এবং নিলিগ্ুভাবে লোকের সেবার 

উহ! ব্যয় কর,» এই কথাটিই খুব বিশেষ করিয়া বলিলেন। সকলের সঙ্গে আলাপ 

শেষ হুইলে আমাকে ডাকিয়া বলিলেন-_-” ওরে তুই এসেছিস কেন? দেবতা দেখতে 
এসেছিস?” আমি কোনও কথ। বলিব না স্থির করিয়া, চুপ করিয়! বারেন্দায় স্থির ছইয়! 

বসিয়া ছিলাম। ব্রহ্মচারীর প্রশ্ন গুনিয়। মাথা নাড়িয়। জানাইলাম “ন1”। ব্রহ্মচারী 

আমাকে কিল" দেখাইয়া ধ্মক্ দিয়া বপ্িলেন_ “মাথা ঝাঁকিস! মাথা ভেজে দেব! 
কথ! বল্!” পরে ব্রঙ্গচারী তাহার আসনের পাশে আমাকে বসিতে বলিলেন । আমি 

রি সাত" 
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ঘরে গিয়া বসিলাম। ব্রহ্মচারী আমাকে কত কি উপদেশ দিয়! শেষক!লে বলিলেন--* ওরে 

'তুই তে! নিত্য “নোট, লিখিস্? (ইহা কি প্রকারে ব্রঙ্চারী জানিলেন, ভাবিয়া আশ্চধ্য 
হইলাম ।) তাতে তোর সশ্বন্ধে আমার ছ/টে। কণা কিথে রাখিস্।-_-" বিলাসিতা ত্যাগ 
কর্! নিছ/। হবে না।” আচ্ছা, আমার এ কথার অর্থ কি রুঝলি বল্ তো?” আমি 

বলিলাম--«সকলপ্রকাঁর স্ুখোগ ত্যাগ করিতে বলিলেন ; তা” হলেই ধর্শ্দে মতি হইবে, 

এবং ওরূপ হইলে লেখ।পড়াঁও হইবে না. ব্রহ্মচারী আবার ধমক দিয়া বলিলেন-__ 
«মুর! আমি তাই বুঝি বণিলাম 1? অবিগ্ঞা কাকে বলে, বিগ্তা 'কাকে বলে-_তাই 
তুই জানিস্ না? লেখাপড়া কর্বি না কেন? খুব গা লেখা পড়া কর্। লেখাপড়া 
করলেই পাশ হবি । বিলাসিতা করিস্ না। পোষাক পরিস্ না। একখানা কাপড় 

একথান। চাদর মাত্র পরিস্। জুতার দরকার নাই-_সাধারণমত এক জোড়া চটীজুতা 
মাত্র রাখতে পারিস্। পিরাণ গায়ে দিস না। মন খারাপ হলে এখানে এসে উপদেশ 

নিয়ে যাস্। আমাকে চিঠি লিখিন্। ধর্ম কর্ম সবহবে। অস্থির হ'স্না। কোন ভয় 
নাই। একট! বেদনায় তুই খুব কষ্ট পাচ্ছিস্্, না? কাছে আয়--আমি তোর বুকে 

হাত বুলিয়ে দি, এখনই সেরে যাবে ।” আমি বলিলাম-_বেদন। সারায়ে দিবেন, এজন 

আমি আসি নাই। শুধু আপনাকে দর্শন কর্তে এসেছি । আমি হ্বপ্পে আপনাকে ঠিক্ 

এইব্ূপই দেখেছিলাম |, | 

ব্রহ্মচারী । স্বপ্লটি বল্ না?» আমি স্বগ্রটি বলিলাম । শুনিয়৷ তিনি বলিলেন-_* স্বপ্রটি 

লিখে রাখিস্। তোর পথ তো ম্বপ্পেই তোকে দেখায়েছি। তুই আমার সঙ্গে কথা 

বল্ছিলি না কেন, বল্ তে 2, আমি বলিলাম আমার ভবিষ্যতে যাহ! যাহ। 

প্রয়োজনীয় সে সমস্ত বিষয় আপনি নিজেহইতেই আমাকে ডাকিয়া বলিবেন, গোস্বামী 

অহাশয়্ এরূপ বলিয়াছিলেন। নিজহইতে কোনও কথ! বলিতে তিনিই আমাকে নিষেধ 

করিয়াছিলেন; তাই, বলি নাই।” ব্রহ্মচারী এ কথার পর বলিলেন__“ আচ্ছা, তোর সব 

কথ। পেক্সেছিস্ তে?” আমি বলিলাম “হ1”। ব্রহ্মচারী ।_-” তবে যা। স্বপ্নটি “নোটে 

লিখিস্। বেদনা তোর প্রারন্ের। হাত বুলা”য়ে দিলে সেরে যেতে। বটে; কিন্ত আবার 

কখনও তা” ভোগ কর্তে হ'ত। ওধষধাদদি কিছু খাস না; তাতে আরও বৃদ্ধি পাবে। 

ভোগকাল শেষ হ'লে আপনাহ”তেই সেরে যাবে। (দাদাকে দেখাইয়া ) ওদের ওধধে 

কোন উপকারই হবে না। অসহা বোধ হ'লে, তাজ! মাটি নিয়া ডলিস্) -ক”মে 

যাবে ।” -আমি. ভ্রহ্মচারী মহাশয়কে প্রণ!ম করিয়। বারেন্দায় গিয়া বসিলীম। মধ্যান্ধে 
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আহারাস্তে আবার সকলে ব্রক্গচারীর নিকট গিয়া উপস্থিত হইলাম। ব্রহ্মচারী তাহার 

জীবনের অনেক কথ! বলিলেন। যতটা স্মরণ আছে, লিিয়। রাখিলাম। | | 
্রশ্থচারী মহাশয় বলিলেন- শান্তিপুরে বিশুদ্ধ "অদ্ৈতবংশে” তীহার জন্ম। গোস্বামী 

মহাশয়ের প্রপিতানহের তিনি সহোদর ছিলেন। আঁত্মীবন সম্পর্কে তিনি বলিতে 
লাগিলেন_-" আমরা, চারি সহোদর ছিলাম বলিয়া, আমার পিতামাতা আসর উপনয়নের 

পরেই আমাকে একটি ঝষ্টচক্রতভেদী সম্যাসীর হস্তে অর্পণ করেন। তিনি আমাকে দীক্ষা 

দান করিয়! সাধন শিক্ষ। দিতে লাগিলেন ; এবং বহ্ষত্বে নিত আমাকে সঙ্গে সঙ্গে রাখিয়া 

তীর্থ পর্যটন করিতে লাগিলেন। এইভানে কয়েক বৎসর অতিবাহিত হইল। যৌবনাবস্থায় 

ক্রমে আমি বখন ছূর্ব(র রিপুর উত্তেজনায় ছটফট করিতে লাগিলাঘ, গুরু শুখন আমাকে 

শইয়া কোনও পাহাড়ের সন্নিকটে, এক পল্লীতে গিঙ্স একটি কুটারে বাস করিতে লাগিলেন । 

সেখানে বিধির চক্রে আমার একটি সুন্দরী যুবঞ্জ জুয়া গেল গুরু ভিক্ষা করিয়া উৎককষ্ট 
সামগ্রী সমস্ত আনিয়! নির্দিষ্ট সময়ে প্রতিদিন আমাকে রান! করিয়া খাওয়াইতেন ; আর 

সারা্দন কুটার ছাড়িগা এদিকে সেদিকে ঘুরিযা ব্ড়োইতেন। আমি ঘিশ্চিন্ত হইয়। নানা 

ভাবে সেই যুবতীর সঙ্গে আমোদ করিয়! কাটাতে লাগিলাম। এই প্রকারে প্রায় তিন বদর 
আমার কাটিয়া গেল। ভোগের ফলে এ দিকে স্পৃহা ক্রমে আমার কমিয়া আসিল। 
এই সমযধে সস! একদিন আমার মনে হইল, “একি করছি? চিরকাঁরি এই কর্তেই কি 

আমি বাপ-মা! ছেড়ে মহাপুরুষের সঙ্গে 'গলাম?? ভিতরে তখন আঁমার ভয়ানক জ্বাল 

উপস্থিত হইল। আমি তখন অন্তত্র যাইতে গুকুকে পুনঃ পুনঃ অনুরোধ, করিতে লাগিলাম। 

কিছুদিন তিনি আমার সে কথায় কাণই দিলেন *। পরে “আজ যাই, কাল যাই” বণিয়া 

সময় কাটাইতে লাগিলেন । আমারও ক্রমেই অস্থিরতা বৃদ্ধি পাইতে থাক্িল। খুব জেদ 

করিয়া ধখন গুরুকে ধরিলাম, তখন তিনি অসুস্থ বলি ভাঁণ করিতে আরম্ভ করিলেন। 

ভিতরের অসহা জালা ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়া, একদিন গুরুকে বলিলাম, আর আমি একটি 

দিনও এখাঁনে থাকিব না।” গুরু বলিলেন--« শরীর বড় অনুস্থ। আর দুই দিন এখানে 

থাঁক।” আমি তখন হাতে মুদগর লইয়া, গুরুর দিকে ছুটিলাম; বলিলাম- সারাদিন 
কুটার ছেড়ে ঘুরতে পার, রোজ রোজ ভিক্ষা ক'রে এনে নিজে রান্না ক'রে আমাকে 

খাওয়াতে পার, তখন তোমার কোন অন্থুখ থাকে না, আর এস্থান হ'তে যেতে বল্পেই 
অন্থথ হয়! আজ তোমাকেও খুন কর্ব, নিঞ্জেও খু হুব।7 গুরু দৌড়িয়া পলাইলেন। 

পরে আনিয়৷ বলিলেন।__“ চল এবার ঠিক হয়েছে । » 
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পথ চলিতে চলিতে গুরুকে বলিলাম-_-* এত দিন আমার কথা গ্রাহা কর নাই, আজ 

ধে বড় শুনিলে?” গুরু বলিলেন__” এত দিন ত বাবা, তেমন করিয়া বল নাই।, 
“তুমি ভোগকে ছাড়িয়াছিলে, কিন্ত ভোগ তোমাকে ছাড়ে নাই, আজ ছাড়িয়াছে।» 

অতঃপর কোন এক নিভৃত পাহাড়ে লইয়া! গিয়। পরত্রিশ বৎসরকাঁল গুর্দ আমাকে 

হঠযোগ অভ্যাস করান। রাজযে।গ শিক্ষার জন্ঠ ব্যস্ত হইলে, গুরু আমার হঠযোৌগের 
পরীক্ষা! নিলেন) বলিলেন--“ তোমার উরুদ্ধয়ের মধ্যে হাড়ি চাপাইয়! মিষ্টান্ন রান 
করিয়া, আমাকে খাওয়াইতে হইবে ।” আমি তাহাই করিলাম। তারপরে রাঁজযোগের 
উপদেশ দিতে আরম্ভ করিলেন। এই রাজধে।গে ক্ৃতকার্ধ্য হইতে বহুকাল লাগিল। তৎ্পরে 
গুরু অন্ত্ধান করিলেন। আমি প্রশ্ন করিলাম__-“আপনি নাকি একবার উদয়াচলে 
গিয়াছিলেন ?; ব্রহ্মচারী বলিলেন, «চেষ্টা ক'রেছিলাম কিন্তু যেতে পারি নাই। আমার 
সঙ্গে আরও তিনজন ছিল-_ছিতলাল মিশ্র (ত্রৈলিঙ্গ স্বামী ), বেণীমাধব গঙ্গোপাধ্যায় নামে 
এক মহাত্ম'ঃ আবছল গফুর নামে একজন মুসলমান ফকির। আমর! এই চারজনে সু্যলোকে 
যাইব সঙ্কল্প করিয! হাটিয়৷ হাটিয়া চলিলাম। হিমালয়ের উপর দিয়া ক্রমশঃ উত্তর দিকে 
চলিতে লাগিলাম। আহার আমাদের ফলমূল মাত্র ছিল। বরফের উপর দিয়! এই ভাবে 
বুকাল চলাতে শরীরের চম্ম একরকম খড় খ+ড়ে হইয়া গেল। পরে সাপের যেমন খোলস্ 
ওঠে, আমাদেরও সেইপ্রকার একটা খোলস্ উঠিক্প গেল, তখন শরীরটি ঠিক ছধের মত সাঁদা 
হইল। বরফের ঠাণ1 শরীরে লাগিত না। ছয়মাস দিন ছয়মাস রাত্রি যেখানে হয় আমরা 
সেস্থানও ছাঁড়াইয়। ব্ছুদুরে গেলাম। সেখানে এখানের মত দিন রাত বা চন্দ্র হুর্যয কিছুই নাই।” 

প্রশ্ন । কতকাল আপনারা এরূপ স্থানে চলিয়াছিলেন ? 
রঙ্ষচারী। যেখানে চন্দ্র নাই, হুর্য্য নাই, দিন রাত্তি কিছুই নাই, সেখানে সময় বা 

বৎসরের হিসাব পাঁইব কি উপায়ে? তবে, বহুকাল চ*লেছিলাম এই মাত্র বল্তে পারি । 
প্রশ্ন । চন্দ্র সুধ্য নাই, তবে পথ দেখিতেন কি প্রকারে ? 
্রন্ধচাঁরী। ও সব স্থানে ক্রমশঃ অগ্রসর হইয়! চল্তে চল্তে চক্ষে উগাদানই অন্ত 

প্রকার হইয়া গেল। চন্দ্র-নুর্যের আলো ন| থাকৃলেও চক্ষে সমস্ত দেখ. তে পেতাম। 
প্রশ্ন । আপনার কি উদয়াচলে উঠেছিলেন ? | 
্রক্মচারী। আমর! সকলেই উঠেছিলাম। বেণীমাধব বেশীদুর উঠতে পারলেন না। 

আব.ডুল গফুয্ * বহুদূর উঠে ফিরে এলেন); আমিও তাই। হিতলাল মিশ্র কতদুর 
উঠেছিলেন জানি ন। তাকেও নেবে আন্তে হু'ল। 
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প্রশ্ন । উঠ.তে পান্লেন না?ুকেন ? 
ব্রক্ষচারী। উদ্ধ দিকে বানু ক্রমেই হাল্কা । আমি যে স্থানে উঠেছিলাম সেখানকার ' 

বাতাস অতিশয় হাল্কা, স্থির) বাতাসের তরঙ্গ সেখানে নাই। কাঁজেই শ্বাস প্রশ্বাস 
চলে না। শুনিলাম হিতলাল মিএ আরও থানিক উঠে বাতাস না পেয়ে নাব্লেন। 

প্রন । সে সব মহাত্ার। এখন কোথায় আছেন। 

ব্রহ্মচারী । তখন আবছল গফুর মক্কাতে গেলেন; এখনও তিনি জীবিত। বেণীমাধব 
চন্দ্রনাথের পাহাড়ে গিস্সেছিলেন। আমি নীচে এসে ছ,বার মক্কায় এবং এশিয়া ইউরোপের 
বহুম্থানে ঘুরে চন্দ্রনাথ যেতেছিলাম, রাস্তায় আমাকে পুলিশে ধর্ল। 

এখানে । 
প্রশ্ন । আপনাকে পুলিশে ধরেছিল কেন? ৰ 

ব্রহ্মচারী । কামাধ্য। (গৌহাটী ) সহরের ঘম্যাজিষ্টার' সাহেব কয়েকটি সাধুর জটার 
ভিতরে টাক! মোহর পেয়ে, চোর অন্ুমানে- তাদ্দের জেলে আটকপ্রাখেন। জটাঁধারী 
পেলেই তাকে ধর্বার জন্ঠ পুলিশের উপর ভুঝুম হ'প। আমার জটা ছিল, তাই আমাকেও 
ধর্লেন। সাহেব আমাকে কত কথ জিজ্ঞাস। কর্লেন; আমি উত্তর দিতে পারলাম না। 

শাকসবন্ধী বহুকাল খেয়ে এবং অনাহারে বহুকাল থেকে জিহবা অগ্তপ্রকার হু,য়ে 
গিয়েছিল, ঝাকৃশক্তি ছিল না, কথ! বল্তে পার্তাম না। “ম্যাজিষ্টার' সাহেবের দিকে 

একটু তাকাতেই তার একট। ভক্তি হল-_'আমাঁকে ছেড়ে দিতে বল্লেন। “অন্তান্ত সাধুদের 
না ছাড়লে আমিও জেলে থাকৃব,” ইঙ্গিতে জানালাম ; সাহেবের দয় হ'ল। .তিনি আমার 
মনস্তষ্টির্ জন্ত আর সকলকেও ছেড়ে দিলেন। পরে আমর! সকলে চন্দ্রনাথ চল্লাম। 
এখানকার একটি ভদ্রলোক পথে আমার খুর সেবা কর্তে লাগ্লেন। তিনিই আমাকে রাস্ত! 

ঘুরা»য়ে বারদীতে নিয়ে এলেন । আমি এখানে এসে, সাধারণ লোকের মত, পাগলের মত 

থাকৃতাম। একটি ১০।১২ বৎসরের বাশিকা নিত্য আমাকে কিছু কিছু খাবার এনে” দিত, 

আমি ত! কিছুই থেতে পান্তাম না। পরে সেই মেঞ্সেটিই একটু একটু ছধ, পরে, মোহুনন্োগ, 

ভার পর ক্রমে আরও শক্ত শক্ত জিনিস খাওয়াতে আরম্ভ করে । এই সময়ে আমার রক্তের 
ব্জ লাল হ,তেছে দেখ্লাম--এতদিন ঘাসের রসের মত ছিল। ক্রমে ক্রমে কথাও ফুটুলো। 

পরে, প্রারন্ধ কর্মটুকু শেষ করতে অনেক কাণ্ড করেছি । “নাস্তা” খেকে মুসলমান 

চাষীদের সঙ্গে ক্ষেতে গিয়ে ক্ষেত নিড়া'ক়েছি; কান্ধে বাশ নিয়ে সারারাত জেগে শুকর 

তাড়া+য়ছি । বহুকাল আমি এইভাবে কাটা'য়েছি; কেহই আমার পরিচয় পায় নাই। 

তার পর 

চে 
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. শেষকালে জীবনকুষ্ণই আমকে মহাপুরুব ঝলে প্রচার ক'রে সর্বনাশ কর্বার যোগাড় 

করছে! এখন দিন-রাত এখানে লোকের ভিড । একটু স্থির হ'তে পারিনা । 

মেজ দাঁদা (শ্রীযুক্ত বরদাকাস্ত বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়) জিজ্ঞাস) করিলেন, * আমি 

“তবে কি কর্ব?» ব্রহ্মচারী বলিলেন__৭ পুজা |» গ্র্ন। “কি পুজা? » উত্তরে ব্রহ্মচারী 
মহাশয় অঙ্গুলিদ্বারা একটি বৃত্ত অঙ্কন করিয়া! কহিলেন, « এই, বুঝলে না?” মেজ দাদা 

ন1) শালগ্রাম ?৮ ব্রহ্মচারী ।--৭ না; টাকা, টাকা। অর্থ উপাজ্জন কর, আর ভোগ 

ক'রে কর্শ শেষ কর।* মেজ দাদা একথার উত্তরে বজিলেন-__" আমরা তো পড়েছি 

“ন জাতু কামঃ কামনামুপভোগেন শাম্যতি। হবিষা কৃষ্ণবত্মেব ভূঁয়োহ এবাভি বদ্ধতে ॥ » 

একথ! শুনিয়া, ব্রহ্মচারী একটু হাঁসিলেন, বলিলেন-__-“ আ.চ্ছ!, ইহার বাঙ্গলা কর তো।” 

মেজ দাঁদ।-__-” কাম কখনও কাঁম্যবস্তর উপভোগের দ্বার উপশম প্রাপ্ত হয় না; অগ্সিতে 

স্ত দিলে যেমন বাঁড়িয়। যায় তদ্রুপ আরও বৃদ্ধি পায়।” ব্রহ্মচারী বলিলেন-__" আমি তো 

ভোগ করেই ক্স শেষ করতে বলেছি উপভোগের কথা তো বলি নাই। ভোগ আর 

উপভোগে পার্থক্য আছে, যেমন পতি আর উপপতি! শাস্ত্র-বিধি অতিক্রম ক'রে 

স্বেচ্ছচারে যাহ! কর! যাঁয় তাহাই উপভোগ, তাতে শাস্তি হয় ০ বিধিপুর্র্বক ভোগে হয়।৮ 

জিজ্ঞাসা করিলাম__“ পৃথিবী ছাড়া অন্তান্ত লোক লোকাস্তরে মানুষের গতিবিধির 

কোনও পথ আছে কি ?৮ 

ব্রহ্ষচারী । «পথ একটা না থাকিলে সে সব স্থানে লোক যাতায়াত কর্লেকি ক'রে? 

যাতায়াত ক'রে দেখে শুনে না এলে সেনকল লোক সম্বন্ধে এত পরিক্ষার ক'রে ব্ল্লেই 

বাকি প্রকারে? বহু খধি মুনি ভিন্ন ভিন্ন সময়ে এক রকমই তো! ঝলে গেছেন! কোন্ 

লোৌক কিপ্রকাঁর ; কত দীর্ঘ, কত প্রস্থ; কোন্ লোকে কত পাহাড়, কত নদী; এমন কি--- 

বড়.বড় রাজপ্রাসাদের বর্ণনা পর্যন্ত রয়েছে । সে সবস্থানের অধিবাসীদের আকৃতি প্রকৃতি, 

তাহাদের কার্যকলাপ সমশ্ভই তো বিস্তারিতবূপে লিখে গেঞ্ছন। বিশ্ব-ত্রন্মাণ্ডের ভিতরে 

সর্বত্রই যাতায়াতের পরিফার পথ আছে। বহুপংখ্যক মণি যেমন একত্রে মালার আকারে 

গাঁথা থাকে, তজ্রপ ভূ, ভূবঃ, স্বঃ, মহঃ, জনঃ, তপঃ, সত্য ইত্যাদি ত্রঙ্গাপ্ডাস্তগত সমস্ত লোক 
পর পর শিকলে গাথার গ্ান্স সংহত রয়েছে । তবে সকল শরীরেই তে! সকল স্থানে যাতায়াত 

সম্ভব নয়? ঘ্লেহুটিকে স্থানের ও পথের উপযোগী ক'রে নিতে হয়। তা নইলে হয় না।* 
প্রশ্ন করিলাম-_* এই উপযোগী দেহ_কিপ্রকারে ্রস্তত হয়?” ১ 

অর্ধচারী। ৭ যোগাভ্যাস ছার! । যোগ-ক্রিয়াতে মানুষ ইচ্ছান্থরূপ দেহ পরিগ্রহ কম্তে 



জ্যৈন্ঠ।]  * প্রগম খণ্ড । ৯৫ 

পারে। সেসৰ স্থীনে যেতে হ'লে কোথাও জল-প্রবেশোপযোগী দেহ, কোথাও বায়বীয় 

দেহ কোথাও তৈজস দেহ আবশ্তক হয়। ৮ 

প্রশ্ন । সেসব দেহে কি রক্ত, মাংস, হাড়, মজ্জা থাকে ন1? 
্রক্মচারী। তা থাকবে না কেন? সেই দেছের প্রধানভূতান্থরূপ সমস্তই থাকে। 
প্রশ্ন । আমর তো এই পৃথিবীতেই সর্ধস্থানে যেতে পারি না। 

্রক্গচারী। পৃথিবীর তো দূরের কথা, ভারতবর্ষেরই সবস্থনে যেতে পারিস্ না। 

পাশ্চাত্য ভূগোল পুড়ে, সেই সংস্কারমত পৃথিবীকে যে তোরা বড়ই ছোট ক/রে ফেল্ছিল্ ! 

সপ্তদ্বীপা পৃথিবী! তার এক দ্বীপের খবরও তে! কেহ জানে ন। এক একটা দ্বীপে সাতটা 

কঞ্নে বর্ধ, তারও বিন্দু-বিসর্গ কেহ এখনও বিশ্বীদ করে না। জদ্বদ্বীপের যে সাতটা বর্ষ, 

তার এক এই ভারতবর্ষক্কই এখন তোর! পৃথিবী ব'লে জানিন্। লোহিতসাগর, কৃষ্ণ- 
সাগর, ঘবন্বীপ, নুবর্ণদীপ, চীন, পারস্ত, আরবাদি সমস্তইতো| প্রাীন ভূগোলমতে এক 
ভারতবর্ষের অস্তর্গত। ভারতবর্ষের পর কিংপুরুমবর্ষেরই তো আজপর্য্যস্ত কারও কোনও 

খোজ নাই। সে দেশের লৌকের মুখ ঘোড়ার মত। সেখানকার ৰিবরণ কয়জন এসে 

বলতে পেরেছে ? 

আমি। গোল পৃথিবীকে তো শত শতবার মানুষ জাহাজে চ*ড়ে পরিক্রমা বরে এসেছে। 

তাদের চোখে তে এসব পড়ে নাই? ্ 

ব্রহ্মচারী । ওঃ! ওরে, পৃথিবী গোল কে বললে? সেসব স্থানে জাহাজ নিয়ে যাবে 

কি ক'রে, পূর্ব-পরশ্চিমেই গোল, তাই ঘুরে আসে। আর উত্তর-দক্ষিণের পার কি কেহ 
পেয়েছে ? এ ছ' দ্রিকের খবর কেহ বল্তে পারে? 

প্রশ্ন । তবে এ পৃথিবী কি গোল নয়? 

ব্র্ষচারী। গোল নয় কেন? পূর্ব-পশ্চিমে গোল; কিন্তু উত্তর-দক্ষিণে শঙ্খাকৃতির 
মালার মত, পরে-পরে সাতটি ! প্রথমটি হতে দ্বিতীয়টি দ্বিগুণ, এইপ্রকারে ক্রমান্বয়ে 

বড়; এইরূপ সাতটিকে একক্ুত্রে গাথলে যেমনটি হয়, পৃথিবী অনেকটা সেইমত। সপ্তদ্বীপের 

মধ্যে লবণ বেষ্টিত যে দ্বীপ তাহাই জন্দীপ। তার পরে প্রক্ম-্বীপ। এই প্রকার ক্রমান্বয়ে 

সাতটি পরে পরে সংলগ্ন আছে । এখন মানুষে. সেসব বিশ্বাম করবে কি ক'রে? দেখে 

নাঁই তো! কিন্তু ধার দেখেছিলেন তারা দ্বীপের অন্তর্গত পাহাড়-পর্বধত, নদ-নদী-প্রভৃতির 

পরিমাণ ও বিস্তৃত বিবরণ পরিষণার রূপেই লিখে গেছেন ! 

 রক্ষচানী মহাশয়ের নিকটহইতে বিদায় লইয়া আসিবার সময়ে দাদাকে আবার তিনি 
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গৌসাইয়ের কাছে দীক্ষা-গ্রহণের কথা বলিলেন। দাদাও অতঃপর দীল্গণ-প্রান্তির জন্য ব্যস্ত 

' হইয়া, অবিলম্বেই ঢাকায় গোস্বামী মহাশয়ের নিকটে ধাইতে প্রস্তুত হইলেন। আমরা অগৌণে 
ঢাকা রওনা হইলাম। কিন্তু ভগবানের অভিপ্রাম্ম বুঝি না। ঢাকাদ্র পৌছিয়া শুনিলাম, 

গোস্বামী মহাশয় ২।৩ দিন পুর্বে কলিকাতায় চলিয়া! গিয়াছেন। দাদার ছুটি প্রায় শেষ হুইয়। 

আসিয়াছে । ৰ 

আমর! বাড়ী পৌছিলাম । দাঁদার অবকাশ কাল উত্তীর্ণ হইল। তিনি তাহার ক্ম্মস্থান 

অযোধ্যায় চলিয়া গেলেন । দীক্ষা আর হইল না! রী 

আমার দৈহিক ছুরবস্থা ও মানসিক ছুর্গতি । 

আমি কফাশ্রিত-বাধু ও পিত্ব-শুল বেদনার চিকিৎসাক্স বহুকাল বাড়ীতে কাটাইলাম । 
বাড়ীতে ভাল কবিরাজ রাখিয়! সোৌণা, বূপা, মুত্তা ইত্যাদি যথারীতি জারিত করিয়া, প্রচুর 
অর্থব্যয়ে উষধাদি প্রস্তত করাইলাম । "বুহুৎ বিছ্াধরাভ্র”, “বৃহৎ বাতচিস্তামণি”, "ধাত্রীলৌহ্* 

“নারদীয় মহালম্ট্রীবিলাস", 'জৈলোক্য-চিস্তামণি' প্রভৃতি টিক এবং “মহাচৈতসাদি ত্বত” বছু- 

কাল ধরিয়া সেবন ও ব্যবহার করিলাম; “কুবজপ্রসারিণী”, “শুলগজেন্দ্র', “ত্রিস্ুতি-প্রসারি লী", 

পু্পরাজ-প্রসারিণী,__এই সকল তৈলেরও যথেষ্ট প্রয়োগ হইল। কিস্ত রোগের বিন্দুমাত্রও 
উপশম হইল ন13 ব্রং ক্রেমশঃই বৃদ্ধি হইতে লাগিল। রোগের সেই ছুর্ব্বিষহ যক্সণ বৃদ্ধির 

সঙ্গে সঙ্গে চিভ্তের থ্র্ধ্য ও প্রফুল্লতাও ক্রমে হ্রাস পাইল এবং, তেজস্কর ওষধ সেধনে ও নিয়ত 

তৈলাদি মর্দনেই বোধ হয়, এ সময়ে আমার শারীরিক নিস্তেজ রিপুসমূহেরও পুনরাবিভ্ভাব 
মধ্যে মধ্যে অনুভব করিতে লাগিলাম। কিন্ত, সাধন ভজলে কখন কখন বিশেষত্ব উপলন্ধি 

হওয়ার, ী সকল ছুরবস্থাকে আমি গণনার ভিত্তরেই আনিলাম না । ভাবিলাম-_রিপু-দমন, 
ইহ)? তে! যে কোন অবস্থায় আমারই ইচ্ছাধীন! নিজের উপরে. এইরূপ অতিরিক্ত বিশ্বাস 

হওয়ায়, সাধারণ বিধিনিষেধেও আমার শৈথিল্য আসিয়া পড়িল। পরে ছইটি ঘটন1তে ক্রমে 
আমাকে একেবারেই রসাতলে ডুবাইবার উপক্রম করিল । ঘটন! ছইটি এই-_ | 

বাড়ীর অনতিদুরে ভিক্ষোপজীবিনী হীনজাতীয়া একটি টৈষ্কবী অর্থল/ভমানসে একটি 
কোড়শবর্ষার। যুবতীকে জুটাইয়! আনিয়াছে। কোনও অবস্থাঁপস্ন যুবক তাহাকে “রক্ষিতা, 
রূপে রাখিয়াছে। পাড়ার মধ্যেই এন্প বেশ্তার বাস জানিয়া, আমার ভিতর জুলিয়া উঠিল) 

অবিলম্বে একজন “বলিষ্ঠ “সর্দীর'কে ( লাঠিক্লালকে ) লইফ়! উহ্ণা্দিগকে হথোচিত শাসন করিতে 
প্রবৃত্ত হইলাম । আমার ইঙগিতমাত্র সর্দার লাঠি মাত্িয়! উহাদের উ়্য়ের পা ভাঙ্গিয়। খোড়া। 

ু 
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করিয়। ফেলিবে এই হুকুম দিয়া, সন্ধার পরে আমি ধ্ী বাড়ীতে প্রবেশ করিলাম । সঙ্দির একটু 
অন্তরালে রহিল, আমার প্রবেশমাত্র সেই বৈষ্ণবী মেয়েটিকে কি যেন ইঙ্গিত করিয়! সরিক়্া 

পড়িল। আমি বাবুটির অপেক্ষায় বাহিরে বসিয়। রছিলাম। তখন ধীরে ধীরে মেয়েটি 

আসিয়া আমার সঙ্গে রসিকতা আর্ত করিল। কতদূর গড়ায় দেখিবার জন্ত আমি উহার 
কথায় “হ' ছা" দিয়! যাইতে লাগিলাম ; মনে মনে স্থির করিলাম, কোনরূপ কুভাব ব্যক্ত 
করিলেই “সর্দার” ডাকিয়া উহাকে “বেদম+ প্রহার লাগাইব॥। মেয়েটি নানাপ্রকার 

হাবভাবে তাহার অঙ্গ-সৌষ্ঠৰ দেখাইতে লাগিল। পরে ধীরে ধীরে ছ'এক পা! অগ্রসর 
হইয়া, আমাকে একেবারে ধরিয়া ফেলিল এবং অনায়াসে টানিয়। নিজের ঘরের দিকে লইয়া 
চলিল। তাহার স্পর্শমাত্র আমার সমস্ত তেজস্বিতা, এমন কি-_-বিচার-বুদ্ধি পর্য্ত, বিলুপ্ত হইল ; 

মন সহ্স! অতিশয় চঞ্চল হইয়া উঠিল। আমার সর্বশরীর থর্ থর্ কাপিতে লাগিল; আমি 
যেন “ভেড়া” হুইয়! গেলাম। পরে উহার ঘরের দরজাপর্্যস্ত যাইয়৷ “ছেড়ে দাও, ছেড়ে 

দীও, কা'ল আসিব+ বলিয়৷ কাতরভাবে অনুনয় বিনয় করাতে সে আমাকে ছাড়িয়। দিল। 

আমি অমনই উর্ধশাসে দৌড়িয়া, মাঠের মধ্যে কিছুদূর গিয়াই “আছাড়” খাইয়। 
পড়িশাম; পায়ে অত্যন্ত আঘাত লাগিল! সর্দার আমাকে কাদ্ধে তুলিয়৷ লইয়া! বাড়ীতে 

পৌছাইয়! দ্রিল। পরদিন প্রাতে গ্র!মের সব সমবয়স্কদের লইয়া যুক্তি করিলাম, রাত্রেই 
উহার ঘরে আগুন ধরাইব। বৈষ্ণবী, লোকপরম্পরাঁয় আমাদের অভিপ্রায় জ্ঞাত হইয়, 

এ্ীদিনই আসিঙা, আমার পায়ে পড়িয়া, কান্দিয়। বলিল, “আর তিনটি দিন শুধু আমাকে 

সময় দিন; আমি এগ্রাম ত্যাগ করিয়া! যাইতেছি।* কার্যেও সে তাহাই করিল। 
এই ঘটনার্টিতে আমার মানসিক অবস্থা আর একপ্রকার হইয়া পড়িল। যদিও 

ইহাদিগকে কর্কশভা ষাপ্রয়োগপূর্বক গ্রামহইতে তাড়াইয়া দিলাম) তবু সেই কুলটার 
ম্পর্শজনিত জুখের স্থৃতি একদিনের জন্যও মনহইতে দূর করিতে পারিলাম না। এভাবে 

যুবতীর অঙ্গম্পর্শ এজীবনে আমার আর কখনও ঘটে নাই। এখন এই ম্পর্শনুখ আমার 
সাধন-ভজন অপেক্ষাও মধুর বোধ হইতে লাগিল। সর্বদাই উহার বাহুবেষ্টিত আলিঙ্গন 
অন্তরে উদিত হুইয়। বর্তমানের ন্যাযর আমাকে উত্তেজিত করিতে আরম্ভ করিল। আমি 

সাধন ভঞ্জনে অন্তমনগ্ক হইয়া, নিয়ত উহাই কল্পনা করিতে লাগিলাম। ইহার উপরে, 
আবার আর একটি বিষম প্রলোভন উপস্থিত হইল। 

_হবাড়ীতে একটি পিতৃমাতৃহীনা, বয়স্ক! কুলীন-কুমারী আমাদের সংসারে রহিয়াছেন; 

তবিষ্যতে তাহাকে জুপাত্রে অ্পণ করিবার মানসে বর্তমান রুচি অনুসারে তাহার অভিভাবকের! 

১৩ 

হক হই নিত 
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লেখা-পড়া শিধাইতে ইচ্ছা করিলেন, আমার বাড়ীতে থাকার সময় হইতেই তাহ! 

. প্রভার আমার উপরে ন্তস্ত করিজেন। মেয়েটি খুব নিপুণতার সহিত সারাদিন গৃহ-কাধ্যে 

ব্যাপৃত থাকিয়াও বিশেষ শ্রদ্ধা-যত্বসহকরে আমার রে?গের সেব। করিতে লাগিল; সমস্ত 
দিন অনবকাঁশবশতঃ রাত্রি ন'ট! দশটার সময়ে আমার নিকট পড়িতে আরম্ভ করিল। 

যাড়ীর সকলে নিঃশক্ষচিত্তে নিদ্রিত থাকিলেও, মেয়েটি আমার নির্জন ঘরে বিছানার এক 

পার্খে বসিয় রাত্রি প্রায় ১২ট। পর্যন্ত পড়াশুন। করিত। উহ্থার সেবাতে শ্রদ্ধ।, গৃহকাধ্যে 

দক্ষতা, লেখা-পড়ায় উৎসাহ এবং চরিত্রের দৃঢ়তা দেখি, দিন দিন আমি উহাকে অধিকতর 

ভালবামিতে লাগিলাম ৷ পুর্বোক্ত ঘটনার পরহইতে শিকার-হার| কুকুরের মত আমার 
অবস্থ! দড়াইল। আমি অদম্য কামের উত্তেজনায় অস্থির হুইয়! পড়িলাম। এই সময়ে 

এঁ কুমারীর ফুটন্ত যৌবনের সৌন্দধ্যে আমার শিখিল চিত্ত দিন দিন আকুষ্ট হইতে লাগিল। 

আমি ভীষণ ছুরবস্থার আশঙ্কা করিতে লাগিলাম; কিন্ত, মোহবশতঃ, উহাকে পড়াগুন। 

করাইতে ক্ষান্ত হইলাম না । নিস্ুক নিশীথে সকলে নিদ্রায় অচেতন, এদিকে আমি নির্জন 

ঘরে কামের উত্তেজনায় ছটফট করিতেছি । বিচার-বুদ্ধি, চেষ্টা সকলই আমার প্রবৃত্তির 
অনুকূলে সাহাধ্য করিতে উন্মুখ । পার্থখে নবযৌবনা, স্থন্দরী কুমারী, কখন উপবিষ্ট! 

কখন ব৷ অর্ধশমিতা অবস্থায় আমারই বিছানার উপরে রহিয়াছে । সময়ে সময়ে তাহাকে 

স্পর্শও করিতেছি! এ অবস্থাও একদিন ছ'দিনের জন্য নয়; আমি আর স্থির থাকিৰ 
কিরূপে? অনুকুল অবস্থা আমার অধীর চিত্বকে ধীরে ধীরে আরও প্রলুক্ষ করিতে 

লাগিল, আমি হাবেভাবে নানারূপে অতি সতর্কতার সহিত নিজ হছরভিসন্ধি উহাকে 
জানাইতে লাগিলাম। মেয়েটি, আমার মর্ধ্যাদারক্ষাপূর্ববরু, আমার ভাবে অনাদর দেখাইয়া, 

আমাকে সতর্ক করিতে লাগিল। অবশেষে আমাকে “নাছোড়বান্দা+ বুঝিয়া একদিন 
আমার পায়ে পড়িয়া কান্দিয় বজিল-_“ আপনি আমাকে পরীক্ষা কর্ছেন কেন? 

আমি এতে বড় ভয় পাই। আপনি যোগ সাধন করেন, আপনার মন কখনই খারাপ 
হুইতে পারে না; শুধু আমাকে পরীক্ষা করাই আপনার উদ্দেশ্বা। আপনি আমায় রক্ষা 

না করলে এ অবস্থায় আমার আর উপায় কি বলুন?” উহার পরিফষার কথ! শুনিয়া! আমি 

বিষম মুফিলে পড়িলাম। এক দিকে ভিতরে আমার অদম্য কামের উত্তেজনা, সম্মুখে আমার 
আরতাধীনে সুন্দরী যুবতী ; অপর দিকে বাহিরে আমার ধার্পিকতার ভাপ, * সকলে আমাকে 

যোগ-সাধক বলিয়া,মাছক * এই বাসন!, বিশেষতঃ যে আমাকে চরিত্রথান্ মহাসাধু বলিয়! 

প্রন করে তাছারই নিকটে কি প্রকারে আমি মর্ধ্যাদাশৃন্ত হই এই চিত্তা। এই অবস্থার 
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পঁড়িয়। আমি সঙ্কল্িত অধ্যবসায়হইত্ে বিরত হইবার জন্ঠ প্রাণপণে চেষ্টা করিতে লাগিলাম । 
কিন্ত কামাগি নিস্তেজ হইল না, বরং, অহরহঃ সজনে নির্জনে উচ্বার সহিত সম্বন্ধ থাকাতে, 
উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। অবশেষে যখন বুঝিলাম, আমার ভিতরের অগ্মি ধীরে 
ধীরে উহাকে উত্তাক্ত করিয়া তুজিতেছে, এবার আর রক্ষা! নাই, তখন উপায়াস্তর ন1 দেখিস, 

মানের দায়ে বাড়ী ত্যাগ করিয়া ঢাকা পলাইলাম, সকলে মনে করিল রোগ কতকটা 
উপশম হইয়াছে । আমি স্কুলে ভর্তি হইলাম। - 

ভিতরের ছুরবস্থা গোপন করিয়| গোস্বামী মহাশয়ের সঙ্গ করিতে লাগিলাম। এধদিম 
তিনি ধ্যানস্থ অবস্থাক্স বলিলেন_-“ এবার ঝোগাবলম্বীদের ভিতরে যাঁর যে ছিদ্র আছে 
প্রকাশ হ'য়ে পড়বে, সময় অতি ভয়ানক |” এই কথা শুনিয়া আমি অত্যন্ত ভীত 

হইয়া পড়িলাম, খুব সাবধানতার সহিত চলিতে লাগিলাম। 
গোস্বামী মহাশয় এই সময়ে কিছুদিনের জঙ্য কলিকাতা চলিক্েন। এই সময়ে ঢাকাতে 

গৌসাইশিষ্যদের নানাপ্রকার দুর্দশা আরম্ভ হইল। পন্সম্পরে ঝগড়া-বাটি, শক্রুতা, 
হাতাহাতি, এমন কি-_চরিত্রহীনত1 এবং গুরুদ্রোহিতা পধ্যস্ত হইতে লাগিল। আমি এসব 

দেখিয়া শুনিয়া খুব সতর্কতার সহিত নূতন উদ্যমে প্রাণপণে সাধন আরম করিলাম । 

স্থিরোজ্জবলজ্যোতিন্ম গুল-দর্শন | 

কিছুকাল যাবৎ সময় ন্দ্ধারণ পুর্ববক নিয়মিতরূপে সাধন ভজন কিয় আসিতেছি। 

শেষ রাক্রিতে নিদিষ্ট সময়ে ছাদের উপরে গিয়৷ পুর্বমুখে আসন করিক্সা বসি। সর্বপ্রথমে 
শ্ীশীগুরুদেবকে প্রণাম ও একাস্ত মনে তাহাকে স্মরণ করিয়া, ন্বপ্নক্ন্ধ মনস্ত্রটি সহশ্রবার 

জপ করি; তৎপরে গ্রাণায়াম ও ইষ্টনাম যখামত ঘণ্টাধিককাল করিয়া থাকি । ৮১০ 

দিন হইল একদিন ধীরে ধীরে আমার ললাউদেশ কম্পিত করিয়া একটি অপুর্ব জ্যোতি 

প্রকাশিত হইয়াছে । এই অপুর্ব জ্যোতির মনোহর লসৌন্দধ্যের এককণাও ভাষায় প্রকাশ 

কর] যায় না! ইহাকে চন্দ্র কি হুধ্য বলে, তাহা জানি না। ললাটেক্, ভিতরে বা 

বাহিরে- নীল আকাশে, বহুদুরে, ন্দ্র-কুর্যাক্কৃতি জিগ্ধ, অত্যুজ্জবল, শ্বেত জ্যোতি দর্শন 
করিতেছি! স্থির জ্যোতির্মগলের মধ্যস্থলে, ক্ষীণ তরঙাকাঁর উজ্জল বিকিমিকির ছটায় 

এক এক সময়ে আমি দিশাহার। হইয়া পড়িতেছি। অবিরাম অষ্টপ্রহরই এই জ্যোতি 

আমার চক্ষে যেন লাগিয়া রহিয়াছে । আশ্চধ্য দেখিতেছি! যেখানে সৈথানে যে কোন 

অবস্থায়, সর্বদা! সর্ধত্র এই জ্যোতি একই প্রকানে প্রকাশষান! চক্ষু বুজিয়। বা মেলিনা 
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এই জ্যোতি একুই রকম দেখিতেছি। চন্দ্রকিরণের ভ্তাস্গ এই ক্যোতির রশ্মি শীতল, গুভ্ত 

' বৈছ্যতিক আলোর স্তায় উজ্জ্বল, এবং তদপেক্ষ। অতীব মনোহর ও নির্মল! 
ইহার প্রথম দর্শনের সময়ে আমি একেবারে মুগ্ধ হইয়। পড়িয়াছিলাম। এখন নি্গত 

দেখাতে তাহ! অভ্যস্ত হইয়া! গিয়াছে । প্রথম অবস্থায় এই জ্যোতি একটু তরঙ্গীয়িত ছিল; 
এখন চন্দ্রমার হ্যায় স্থির দেখিতেছি। এই জ্যোতি. কোথায় যে দর্শন করিতেছি তাহ! বন্ধ 

অন্থসন্ধানেও ঠিক করিতে পারিতেছি না। যখন চক্ষু মেলিয়া থাকি তখন দেখি বাহিরের 

আব্াশে, ললাটের উপরে, উর্ধদিকে ; যখন চক্ষু মুদিয়। রাখি, মনে হয়, কপালেরই মধো 

মীলবর্ণ বিস্তৃত আকাশের মধ্যভাগে । এই জ্যোতি একই প্রকারে প্রকাশিত থাকায়, 

ইহার ক্রাস বৃদ্ধি কিছু বুঝিতে পারিতেছি না। তবে, বাহিরের কাধ্য ছাড়িয়া নামে ও 
গুরুতে চিত্ত নিবিষ্ট করিলে, ই্থার মাধুধ্যে আরও অভিভূত "হইক্লা পড়ি। গুরুর স্থৃতিতে 

জ্যোতির অপূর্ব ছট। স্তরে স্তরে বিকীর্ণ হইয়া সময়ে সময়ে আমাকে আনন্দসাগরে ভুবাইয়! 
রাখিতেছে। গোসাইয়ের রূপ-ধ্যানে, এই জ্যোতির সৌন্দধ্য এবং মনোহারিত্ব কেন যে 

উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পায় তাহ! বুঝিতেছি না। এখন এ অবস্থাটি আমার আয়ত্বাধীন ও 

'াভাবিক বলিয়! মনে হইতেছে। 

জ্যোতিহার। । 

ছাঁয় | হায়!! আঞ্জ হু'দিন হয় আমার সর্বনাশ হুইল গিয়াছে ! ছরপৃষ্টবশতঃ অকম্মাৎ 

মহ তরন অজ্ঞাত একটি অপরাধে পড়ি আমার অতুল আননের অবস্থা 

১২৯৫; হারাইয়াছি! এখন আমি একেবারে অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছি। শুষ্ক 
রবিবার । মরুভূমি-তুল্য উত্তপ্ত অস্তরে, থাকিয়া থাকিয়া, সেই জ্যোতির স্মৃতি প্রত্যক্ষ 

অগ্নির নায় আমার প্র!ণটিকে দগ্ধ করিয়া দিতেছে । যে অপরাধে আমার এই দুর্দশ! ঘটিল 

তাহ পর্িফাররূপে লিখিক্সা রাখিতেছি। - | 

শৃদ্রবংচঞঠান্তবা একটি স্ন্দরী বিধবা, আপদে বিপদে সর্বদা সাহাধ্যকারিণী থাকিয়া, 

আমাদের বিশেষ আত্মীয় হইয়াছিল। সম্প্রতি সে রক্ষকাভাবে নিতাস্ত অসহায়া এবং 

জীবিকানির্ব্যাহের ভবিব্যচ্চিস্তায় অস্থির হইয়া পড়িকাছে। নানাপ্রকার হুর্ডাবনায় অস্থির 

হুইস্! সে আমাকে ডাকিল্াা পাঠাইল। তাহার ছুরবস্থার কথা শুনিয়া আমার বড় দয়া হইল। 
অবিলন্বে আমি তাহান নিকটে উপস্থিত হইয়া তাহার ভবিষ্যতের জন্য নিক্লাপন্ ব্যবস্থা 
খাজিয়। দিলাম । সন্ধ্যার সদয়ে নির্জন গৃছে লে আদাকে একাকী পাইয়। হাতে ধরিয়! তাহাক 



ভাদ্র ।] _. প্রথম খণ্ড । ১০১ 

শত্ত্যায় বসাইল। একটু পরে আমার বাম পার্খে উপবেশনপুর্ববক দক্ষিণ হস্তদ্বারা, জড়াইয়া 
ধরিয়া! অন্বাভাবিকরূপে আমাকে আদর করিতে লাগিল। উহার ওদ্বযন কম্পিত, মুখমণ্ডল : 
আরক্তিম, দৃষ্টি লোলুপ ও অস্থির__সর্বঙ্গ দক্ষিণে বামে ঘন ঘন হেলাইয়! পড়িতেছে ; ইহা 
দেখিয়াই আমার কামের উত্তেজনা! আসিয়া পড়িল। আমি ব্যস্ত ও শঙ্কিত হুইয়। পড়িলাম। 
এই সময়ে, অবিরাম যে জ্যোতি আমার নিকটে সমভাবে স্থিরক্ূপে প্রকাশমান ছিল, 
অকম্মাৎ দেখি সেই জ্যোতি থর্-থর্ কাপিতেছে। আমি অমনি উহার শয্যা ত্যাগ করিয়া 
লাফাইয়! উঠিলাম। যুবতীও সঙ্গে সঙ্গে উঠিয়া আমাকে ধরিল এবং পুনঃ পুনঃ আকর্ষণ 
করিতে লাগিল। আমি “ছাড়, ছাড়” বলিয়া সজোরে সংরয়৷ পড়িলাম। তখন বস্ত্র 
উহার “ অশুচির ; লক্ষণ দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম-__“ এ কি?" যুবতী পরিচয় দিল; আমি 
আর তিলাদ্ধ অপেক্ষা ন। করিয়া! দ্রুতপদে চলিয়া আসিলাম। মুহূর্তমধ্যেই বুঝিলাম 
আমার সর্বনাশ হুইয়! গেল) নামমাত্র বিন্দুপাতে পূর্ণ ইন্দু অন্তমিত হইল! ছু'তিন মিনিটের 
মধ্যেই, তরঙ্গায়িত জলাশয়ে চন্দ্রপ্রতিবিষ্বের স্তায় চঞ্চল হুইয়া, আমার স্থির উজ্জ্বল 
জ্যোতির্মগুল ধীরে ধীরে একেবারে অন্তহিত হইম্না গেল। যেমন কল্মা তেমনিই ফল! 
হায়, হায়, এখন আমি কি করিব? 

পতিত জনে অযাচিত দয় । 

গোস্বামী মহাশয় অগ্ঠ ঢাকায় পছুছিবেন, গংবাদ পাইলাম । তাহাকে আনিবার জন্ত 

কতিপয় গুরুভ্রাতাকে লইয়া « দোলাইগঞ্জ ” ষ্টেশনে উপস্থিত হইলাম । পুর্ব অপরাধ স্মরণ 

করিয়া সকলের পশ্চাতে সঙ্কুচিত মনে দীড়াইয়া রহিলাম। না! জানি 

গোহ্বামী মহাশয় আমাকে কি বলিবেন, প্রতিক্ষণে ইহাই মনে হইতে 

লাগিল। এ দিকে আর একটি গুরুত্রাতাও কোন একটি স্ত্রীলোকের সংসর্পে স্থলিত 

হইয়া গুকুভ্রাতাদের নিকট বিশেষনূপে অপদস্থ হইসাছেন। সকলে তাহার নিন্দ। কুৎসা 
রটনা করিয়া একরূপ তাহাকে একগ্পরেই করিয়া রাঁখিয়াছেন। জঙ্জায় ও অনুতাপে 

ভিয়মাণ হইয়া, তিনি সকলের সঙ্গ পরিত্যাগ পূর্বক, আপন গৃহেই অতি গোপনে 
একাকী দিন রাত কাটাইতেছেন। গোস্বামী মহাশয়কে দেখিতে পাইবেন না--এই 

ক্েশে তিনি আজ ঘরে বসিয়া কান্দিতেছেন। 

_. সন্ধ্যাক্স সময়ে গোন্বামী মহাশয়, ফোলাইগঞ্জ ষ্টেশনে পৌছিলেন।"' গাড়ীর ভিতর 

হইতেই 'গুরুভ্রাতাদের সঙ্গে তিনি আমাকেও দেখিতে পাইলেন। সন্ত্রস্ত ও পদস্থ বর়োন্দো্ঠ 
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শুকুত্রাতারা গোস্বামী মহাশয়ের গাড়ীর সমীপবর্তী হইলেন; কিন্ত তিনি সর্বাগ্রে আমাক 

ডাকিয়া বলিলেন-“কি কুলদা এসেছ ? বেশ, বেশ! তোমরা সকলে বাসায় 
যাও-_-আমি ফুলবেড়ে ষ্টেশনে নেবে যাচ্ছি ।”» এই বলিয়া তিনি এমনি সন্গেহ-দৃষ্টিতে 

মু মৃছ হাপিয়। আমার দিকে তাকাইলেন যে, আমার প্রাণ ঠাণ্ডা হইয়। গেল! অন্যান্ত 
গুরুভাইদের সঙ্গে হ'একটি কথা বলিতে বলিতেই গাড়ী ছাড়িয় দ্িল। গৌসাই ফুলবেড়ে 
(ঢাকা) ষ্টেশনে গিয়া নামিলেন। দোলাইগঞ্জে না নামিক়া, প্রায় একঘণ্টার পথ তফাতে ঢাকা 

ষ্টেশনে গো্বামী মহাশয় কেন গেলেন, কেহই কিছু বুঝিলাম না। 

গৌসাই ঢাকা ষ্টেশনে নামিক্া, গুরুভ্রাভগণের নিকটে নিন্দিত, অনুতপ্ত, সেই 

গুরুভ্রাতাটির বাসায় পৌছিলেন। বাড়ীর দ্বার রুদ্ধ ছিল। পুনঃপুনঃ ঘা দেওয়ায় সেই 

ভদ্রলোৌকটি আসিয়া যেমনই দরজা খুলিলেন, গোস্বামী মহাশয় অমনই তাহাকে বুকে 

জড়াইয়! ধরিয়া, মাথায় হাত, বুলাইতে বুলাইতে বলিলেন-তুমি আমার নিকট যাঁবে না, 

তাই আমি ষ্টেশনে নেবেই তোমাকে দেখতে এসেছি। গুরুত্রাতাটি কান্দিতে 
কান্দিতে পায়ে লুটাইয়! পড়িলেন। গোশ্বামী মহাশন্ন তাহাকে সান্বনাবাক্যে আশ্বন্ত 

করিয়া, গেগ্ারিয়ায় আসিয়। উপস্থিত হইলেন। সকলে ধাহাকে নিতান্ত অবজ্ঞ। করিয় 

দূরে রাখিয়াছিল, গৌসাই ঢাকায় পৌছিয়া সর্বাগ্রে তাকেই আলিঙ্গন দিয়া আসিলেন ! 

এই ব্যাপারে আমি বড়ই ভরস! পাইলাম ও ঠাণ্ড। হইলাম । 

বিচিত্র স্বপ্র--পথপ্রদর্শন | 

আজ মধ্যাহে গোস্বামী মহাশর়ের নিকটে গেলাম । দেখিলাম আমতলায় তিনি ধ্)ানস্থ 

রহিয়াছেন। দুরহইতে নমস্কার কর! মাত্রই, তিনি চোথ্ মেলিয়া চাছিলেন এবং আমাকে 

বসিতে বলিলেন । আমি “ব্রঙ্গচারীর কাছে গরিয়াছিলাম * ধীরে ধীরে জানাইয়া, বলিলাম__- 

ব্রহ্মচারী মহাশয়ের উপদেশমত দাদা আপনাকে দেখিতে ঢাকায় আসিগ্লাছিলেন; আপনি 

তখন এখানে ছিলেন না। দাদা যাইবার সময়ে বলিয়া গেলেন_-যদি আপনি পশ্চিমে 

যান, দয়। করিয়া! একবার দাদার সঙ্গে দেখা করিবেন। তাহার অনেক বলিবার আছে। 

গৌোসাই। শরীর সম্প্রতি বড় কাতর। সুস্থ হ'লে, একবার যাবার ইচ্ছা 

আছে । তখন তোমার দাদার সঙ্গে দেখা কর্ব । 

ব্রহ্মচারী মহ্ণশয়ের 'সঙ্গে দেখা-সাঁক্ষাতের সয়ে কি.কি কথাবাত্ব। হইয়াছিল, রা 

মহাশয় বিস্তারিতরূপে জানিতে চাঁছিলেন। দাদ! ও মেজ দাদার সব কথা বলিয়!, পরে আমার 
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কণ্রা সমস্তই আগ্োপাস্ত পরিফার করিয়! জানাইলাম। গেৌঁসাই শুনিয়া বলিলেন-_. 

“ বিদ্যা হবে না” ইত্যাদি বে সব কথা তিনি লিখে রাখুতে বলেছেন, ত৷ 

লিখে রেখো । দের কথ! বুঝ! বড় কঠিন। যা তোমাকে বলেছি তাই করে 

যাও। আমি তো আছি; পরে যা করতে হবে আমিই বলে দির। ব্যস্ত 
হইও না। স্বপ্রটি বল ত ্ 

আমি আমার স্বগ্র-বৃত্তাস্ত বলিতে লাগিলাম__« দেখিলাম, বেল! অবসান-প্রায়, আপনি 
অকম্মাৎ আসিয়া আমাকে ডাকিয়া বলিলেন, “আর সময় নাই, এখনই চল ।? 

বারদীর ব্রঙ্মচারী মহাঁশদ্ও আপনার সঙ্গে ছিলেন। শ্রীযুক্ত তারাকাস্ত গঙ্জোপাধ্যায়ও 

(অঙ্গানন্দ ভারতী )১ আলিফ! উপস্থিত হইলেন। সর্বাগ্রে ব্র্গচারী মহাশয়, তৎপরে 
আপনি, তারপর তারাকাস্ত দাদা, এবং সকলের পশ্চাতে আমি চলিলাম। ব্রহ্মচারী মহাশয় 
আগে আগে যাইতেছেন অন্থভব হইতে লাগিল; কিন্তু দেখিলাম না। অন্ধকারে কাহারও 
সঙ্গে চলিলে তাহার একট। সত্তা যেমন অনুভবে আসে, ব্রহ্মচারীর দর্ঘদ্ধেড আমার সেইরূপ 
জ্ঞান হইতেছিল। পথে চলিতে চলিতে কিছুদূরে গিয়া, বহুদূরে একটা ভয়ঙ্কর অরণ্য 

দেখিতে পাইলাম । উহ! পেখিয়াই ভয় হইতে লাগিল। কিন্তু যতই উহার নিকটবর্তী 

হইতে লাগিলাম, সবুক্সবর্ণ, নীলবর্ণ, ঘন ঘন বৃক্ষের শোভায় ততই আনন্দ হইতে লাগিল। 

বনের খুব সমীপবর্তী হইয়া দেখি, ওটি শুধু বন নহে-- প্রকাণ্ড একটি পাহাড় । 

আমর। উহার ভিতরে প্রবেশ করিলাম। ব্রহ্মচারী পথ ধরিয়। নিজের মনে চলিয়া 

যাইচে লাগিলেন; আপনি দণগুদ্বারা কাট! সরাইয়া রাস্ত। পরিক্ষার করিতে করিতে 
চলিলেন। তারাকাস্ত দাদা সশক্ষিত মনে এপাশ ওপাশ দেখিতে দেখিতে যাইতে 

লাগিলেন। আমি আপনার দিকেই দৃষ্টি রাখিয়া! চলিলাম। ক্রমে আমর বছ উচু নীচু 
হানে ওঠা নাম। করিয়া, পর্বতের সর্বোচ্চ শূর্গে একট! সমতল স্থানে আসিক্গা উপস্থিত 

হইলাম । সেখানে আপনি আমাকে একটি স্থানে লইয়! গিগ্লা তিনখানা! আসন দেখাইলেন। 

আসন তিনখানার চারিদিকে বু পুরাতন, বড় 'বড়, ঝাপড়া গাছ; স্থানটি কতকটা 
অন্ধকারের মত, বৃক্ষচ্ছাক্ায় আবৃত। আসন তিনটিই গৈরিক রংএর লাল গ্রন্তরে প্রস্তুত ও 

চতুষফ্ষোণ-__পূর্ব্বমুখে পাতা রহিয়াছে, দেখিলাম। আসন তিনখানি ১, ২ ৩ অঙ্বঘারা 

চিক্তিত। “৩ চিহ্নিত আসনটি দেখাইয়া আপনি আমাকে বলিলেন_-এই তোমার 

আসন। এখানে বসে কিছুকাল সাধন করতে হবে । আসনে কসো।-- 

চিহ্নিত আসনটিতে আপনি বসিয়া পড়িলেন। *১? চিহ্নিত আসনটি খালি” 
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রহিল। কিছুকাল ওখানে বসিয়া আমি সাধন করিলাম । পরে আপনি উঠিক্না বলিলেন 
আমার পশ্চাশ পশ্চা চল ! তখন আমরা চারিজনেই আবার পূর্ব বখাঁক্রমে' 
চলিতে লাঁগিলাম। উঁচু নীচু স্থানগুলি জ্গল্য় ও কণ্টকাবৃত থাকার, পদতল ক্ষতবিক্ষত 

হইয়া গেল; স্থানে স্থানে ছৌোচট লাগার, ছুই তিনবার আছাড়ও খাইলাম । আপনি 
তখন ছর্গম সন্কীর্ণ রাস্তার সম্কট আমাকে সঙ্কেতে জানাইয়া, ধীরে ধীরে অগ্রসর 

হইতে লাগিলেন; পুনঃপুনঃ আমাকে বলিতে লাগিলেন, “খুব সতর্কতার সহিত, ধীরে 

ধীরে প। ফেলে আমার পেছনে পেছনে এস ।+ বনুরেশে অনেক দূর চলিয়া অবশেষে 

একটি প্রকাণ্ড রাজ্যের নিকটবর্তী হুইক্সাছেন বুঝিতে পরণীরলাম। ঘন ঘন সবুজ বৃক্ষ 

সকলের পাতার ভিতর দিয় বুর্ধ্যরশ্রির ভ্াায় সেই জ্যোতির্ময় রাজ্যের তেজ আসি! 

পড়িতেছে দেখিলাম । আমরা সেই রশ্মি ধরিয়া অগ্রসর হইতে লাগিলাম। আপনি এক 

একবার মুখ ফিক্সাইয়া আমার পানে পশ্চাৎ দ্রিকে তাকাইয়া খুব ভরসা! দিতে লাগিলেন । 
তাহাতে আমার মনে হইতে লাগিল, সাঁম্নে উৎপাত আছে। আমর! যে অরগ্র্ে ছিলাম 
তাহাহইতে প্রী জ্যোতি রাজ্যে প্রবেশ করিবার একটিমাত্র ছার ; অতিশয় অপ্রশব্ত । 
সমন্তটি রাজ্য ঘন কণ্টক-বেড়ান্বার! বেষ্টিত । আমরা খুব উৎসাহের সহিত তরী দ্বারের দিকে 

চলিলাম ; হারের নিকটে পৌছিয়া দেখি, একটা ভয়ঙ্কর, ঘোর কৃষ্ণবর্ণ, কৃশ, লম্বা! সর্প 

ফৌঁস্ ফোঁস করিতেছে । আমাদিগকে দেখিয়া অত্যন্ত তেজের সহিত ফণা! বিস্তার 
করিয়। দংশন করিতে আসিল। ব্রঙ্গচারী মহাশয়ের নিকট আসিয়া সর্পটি ফণ! ধরিয়া 

ঈাড়াইক! উঠিল; অমনিই আবার ফণা নামাইয়। সে সৌ শব্দে আপনার দিকে 
ছুটিল। আপনি কিন্ত ওদিকে একেবারেই গ্রাহা করিলেন না । পশ্চাৎ দিকে তামার. 

পানে চাহিয়া, “ ভয় নাই, ভয় নাই * বলিয়। পুনঃ পুনঃ আমাকে আশ্বাস দিতে লাগিলেন। 

সর্পটিও আপনার নিকট ফণ! সঙ্কোচ করিয়া তার়াকাস্ত দাদাকে লক্ষ্য করিয়! চলিল। 

তাঁর হাতে মোটা লাঠি ছিল। তিনি ভয়ে অস্থির হুইয়! সর্পটিকে প্রহার করিতে 

লাগিলেন। সর্প টিও তাছার পা ছুটি জড়াইয়া৷ ধরিল। উনি যতই আঘাত করিতে লাগিলেন, 
সর্পটি উহাকে ততই বেষ্টন করিতে লাগিল। আপনি তথন চীৎকার করির়! বলিতে 

লাঁগিলেন_” মেরো না, মেরো না, খাম, থাম। মেরে. ওকে ছাড়াতে 
পারবে না। “কে না মারুলে ও কখনও কাম্ড়াবে না।'” আপনার কথার 
তায়াকান্ত দাদ] স্থির থাকিতে পারিলেন না, ভয়ে ও ব্যস্ততায় তিনি পুনঃ পুনঃ সের 
উপরে লাঠি মারিতে লাগিলেন। স্পও শাহকে দৃঢ়কূপে জড়াইতে লাগিল । এই সময়ে 
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চাছেয়! দেখিলাম-_উলঙ্গ, দীর্ঘাকৃতি, গৌরব, একজটী ব্রহ্মচারী মহাশয় অতি সন্কীর্ণ পথ 

দিয়! শ্বেতাজ্ল জ্যোতির্্মর রাজ্যে প্রবেশ করিলেন; আপনি এর দ্বারের মধ্যস্থলে 

দাড়াইয়া আমার প্রতীক্ষা করিতেছেন। আপনার অদ্ধা্স, বেড়ার অপগ্প দ্রিকে জ্যোতির্ময় 

রাজ্যে, অপরাদ্ধ এ দিকে । আমাকে হাত নাড়িয়া অস্কুলি-সঙ্কেত করিয়া কহুলেন, 

“পাশ কেটে আমার দিকে লাফ দাও, সর্প কিছুই করতে পার্বে না।, 

আমি ইঙ্গিতমাত্র লাফদিয়! সর্পকে অতিক্রমপূর্ধক যেমনই আপনার নিকটে গিয়া পড়িলাঁম, 

অমনই সেই ধাক্কায় নিদ্রাভঙ্গ হইল।” ভোর রাত্রে এই স্বপ্ন দেখিয়া আর ঘুম হইল না। 

স্বপ্পের পুর্বে ব্রন্গচারী মহাশরকে কখনও আমি দেখি নাই। স্বপ্পে যেমনটি দেখিলাম, 

বারদীতে গিয়া! দেখি, বরন্গচারীর আরুতি ও রূপ অবিকল সেইপ্রকার । 
ত্বপ্পটি শুনিয়া গোম্বামী মহাশয় বলিলেন, “এই স্্পটি লিখে রেখো । অনেক 

সময়ে স্বপ্ন কাজে আসে । এখন গিয়ে লেখা-পড়া কর ; পরে, আমি তো আছি, 

য! করতে হবে ব'লে দিব ।” 

আমার কয়েকটি দর্শন বিষয়ে গোস্বামী মহাঁশয়কে জিজ্ঞাসা করায়, তিনি বলিলেন, 

“এসব বিষয় বাইরের লোকের কাছে প্রকাশ করতে নাই; আদ্ধাবান্ দেখে শুধু 

সাধনের লোকের নিকটে বল্তে পার।” 

মহাপুরুষ চিনিবাঁর উপায় । 
সন্ধ্যার কিছু পুর্বে গোস্বামী মহাশয়ের নিকটে গিয়। দেখিলাম, ঘর-ভর। লোক । 

৭ই ভাত্র, ১২৯৫; নানা বিষয়ের ধর্ম্মালোচন! হইতেছে । অকনম্মৎ একজন গৌববর্ণ 

২২শে আগষ্ট, দীর্থাকার মুসলমান ফকির গোস্বামী মহাশয়ের সেই আসন ঘরে প্রবেশ 
বুধবার। করিয়া, নিঃসক্ষোচে, প্রফুল-মনে গৌসাইয়ের সম্মুখে গিয়া বসিলেন ; 

নানাপ্রকাঁর সাঙ্ষেতিক ফক্রী ভাষা গোস্বামী মহাশয়ের সহিত আলাপ করিতে 

লাগিলেন; কিয়ংকাল পরে গৌরাঙ্গ নিত্যানন্দ ও. রাধাকৃষ্-বিষয়ক কয়েকটি গান করিয়। 

গুরুর মাহাত্ম্য কিছুক্ষণ ধরিয়া বলিলেন; পরে গোস্বামী মহাশরকে প্রণাম করিয়া চলিয়। 

গেলেন! 
ফকির সাহেব ঘরহইতে বাহির হি গৌসাই আমাদিগকে বলিলেন, 

“দেখ তো ফকির সাহেব কোন্ দিকে যান !; আমর তৎক্ষণাৎ "বাহিরে আসিয়া 

রাস্তারগ্রই দিকেই অনুসন্ধান করিল।ম, ফকির সাহেবকে দেখিতে পাইলাম ন। ! 

১৪ 
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গৌঁপাই বলিলেন, * ভোমরা মানুষের দিকে লক্ষ্য কর নাঃ মানুষ চেন 

না। ইনি একজন মহাপুরুষ এসেছিলেন । কত মুসলমান তো৷ রাস্তাঁদিয়ে চলে 

যান, এস্থানে এভাবে কে আর আসেন? রাধাকৃষ্ণ, গৌর-নিতাই, দেব-দেবী 

বিষয়ে মুসলমানদের বল্লে তারা কাণে আঙ্গুল দিবে। আর ইনি কেমন 

অসান্প্রদায়িকভাবে সকলের উপাস্য দেবতাকেই ভক্তি করলেন! গুরুর প্রতি 

নিষ্ঠা জন্মাবার জন্য “গুরুই সত্য" এই ভাবের উপদেশ .কে আর দেয়? 

কত মহাত্বা এপ ছদ্মবেশে এসব স্থানে আসেন বলা যার না। সময় বুঝে, 

মানুষ দেখে এর! উপদেশ দিয়ে অদৃশ্য হন। মানুষ চিন্তে হয়। মানুষ চিন্তে 

হলে সকলকেই আপ্না অপেক্ষা বড় ব'লে মনে করতে হয়, নিজকে অধম, 

ভার সকলকে অধমতারণ ভাবতে হয় । রাস্তার মুটে-মভরকেও মহাত্মা ভেবে 

নমস্কার করতে হয়। এবূপ ক'রে তবে যথার্থ মহাপুরুবের সাক্ষাৎ লাভ হয়। 

ইহ! অনুমানের কণা নয়, কল্পনা নয়, যথার্থ ঘটনা, কল্পনা করলে হবে না, 

বাস্তবিকই এইরূপ নিজকে ভাব্তে হবে । তাভা ভ'লেই মহাপুরুষদের কৃপা 
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ধর্মের মহাঁজোত-_-আঁবাঁর সেই সত্যবুগ । 

অপরার্ধে একরামপুরের কদমতলায় গোন্বামী মহাশয়ের বাসায় গেলান। রাত্রিতে 

১১ইভাদ্র ১২৯৫; টিঠক করিব মনে করিয়া অপেক্ষা করিড়া রহিলাম। যথাসময়ে 

রবিবার, সকলে আসিয়া একত্র হইলে সাধন আর্ত হইল। গোম্বামী মহাশয় 
২৬শে আগঞ্ট, ১৮৮৮। ৫ কত দেব দেবীর ভ্তব করিতে লাগিলেন । “বম মহাদেব ! বম্ বম্ 

ভোলা! !” বলিতে বলিতে তিনি রুদ্ধক্ হইয়া পড়িলেন। * ক্রমে সংজ্ঞা শৃন্ত হইয়৷ সমাধিস্থ 

হইলেন। অনেকক্ষণ একই ভাবে রহিলেন। পরে আপাদমন্তক সমস্ত শরীরটি থর-থর্ 

কম্পিত হইতে লাগিল, শ্বাস-প্রশ্বাস কিছুক্ষণ অতি দ্রুত চলিয়া অবশেষে একেবারে স্থিরভাঁধ 
ধারণ করিল । গদগদ স্বরে বলিতে লাগিলেন__ | 

এক মহালীলা হইবে, এক আশ্চর্য্য ঘটনা ঘটিবে। বেশী দিন বাঁকি নাই। 

মহাত্বারা সব বের হ'য়েছেন। , গয়া, কাশী, হৃন্দাঁবন, অযোধ্যাদি স্থানে এক 

মহাকাণ্ড হইবে। আবার সেই সত্যকাল, প্রায় সত্যকালই হইবে । প্রত্যেক 
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স্থানেই এক একটি মহাত্স।! সকলেরই হাতে পাখা আছে। এখন হইতেই 
তাহার বাতাস করতে আরম্ভ ক'রেছেন, ক্রমেই জোরে বাতাস কর্বেন। 
কাশীর বাতাস অযোধ্যায়, ঢাকার বাতাস কলিকাতার, এনূপ একস্থানের বাভাস 
অন্যস্থানের বাতাসে গিয়ে মিল্বে। বাতাসে বাতাস মিশে বাতাসের বেগ আরও 
বুদ্ধি হবে। ক্রমে ঝড় হবে, মহাঝড় হবে। মহাঝড় গিয়ে সাগরে পড়বে । 
সাগরের জল বাতাসে আলোড়িত হয়ে গঙ্গা -যমুনাসহিত সমস্ত দেশটিকে 
ভাসাবে, প্রায় সকল ভারতহবাসীকেই ভাসাবে। শুধু ভারতবাসী নয়, অনেক 
ইংরেজও ভেসে যাবে । এ কোত, মহাজোত সকলকেই ভাসাঁবে। 
কলিকাতা, ঢাকা আরও ছু"তিনটি স্থানে এখনই ধীরে ধীরে বাতাস উঠেছে। 
মহাজোত ! কার সাধ্য এ জৌোতে বাধা দেয়? দেশের লোকের অবিশ্বাস 
সন্দেহ বৃদ্ধি পেতে দেখ! মাবে। তাতে কোন ক্ষতিই হবে না, উপকারই হবে। 

ধারা এই সাধন আছেন, সম্পূণ নিরাপদ হয়েছেন। বিশাস করুন আর না-ই 
করুন, কল্পনা নয়, শিশ্চয়ই প্রতাক্ষ করবেন । উহলোকেই থাকুন, আর পর- 
লোকেহ থাকুন, কহ বর্ণিত হবেন না রামকৃষ্ত পরমভংস, আরণ্ড কোনও 

কোনও শহীঞ্ছ। পরলোকে গেকেই সাহাযা করবেন। কিছু ভয় নাই, সম্পুর্ণ 

নিভয়, সহা সহ নিভয়। এই সাপনে মার। আছেন, ধন্য ভয়ে ঘাবেন। 

“নে কুচি, শুরসতে ভক্তি হালেই আল ।  এসাধন মাহা লাভ করেছেন, নামে 

রুটি গুরুতে ভক্তি তাদের হবে । বিশ্বাস করুন আর নাহ করন, হবে-ই | 

ব্রঙ্গচারী মহাশর এদিকে লালা করছেন সেই মহাপ্রলয়ের দিন এল । ভয় 

নাভ, ভয় নাই, ভয় নাভ । 
রাতে শুইবার সময়ে গে সাইয়ের নিকটে প্রাথনা করিয়। শুইলাম যেন শেষরাতিতে 

৩টার সময়ে সাধন করিবার জন্য তিনি আমাকে জাগাইম্া দেন। ঠিক সময়ে স্ব দেখিয়! 
জাগিয়! উঠিলাম। স্বগটি এই-“ভয়ঙ্কয় একট দক্থ্য “রুল; হাতে লইন্না আমাকে প্রহার 
করিতে ছুটি আসিতেছে । আমি নিরুপায় দেখিয়া অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়া পড়িলাম। সেই সমগ্নে 
হঠাঁৎ গোন্বামী মহাশয় উপস্থিত হুইয়! দন্ুকে তাড়াইয়্া দিলেন।” ভঙ্গে ও ত্রাসে আমার 
নিত্রারিল হইল । এই ক্ষুদ্র ঘটনাঁতেও গৌসাইয়েক্র উপরে আমার একট! বিশ্বাস জগ্মিল। 
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গেগারিয়ার আশ্রমে প্রবেশ । 

আজ গোত্ারী মহাশয় গেগ্ডারিয়ার নৃতন বাড়ীতে আসিলেন। আশ্রমে যাইয়া দেখি 

১৩ই ভাত্র, ১২৯৫; মহা উৎসব চলিয়াছে। খোল করতাল ও সক্ধীর্তনের ধ্বনিতে স্থানটি মহা 

মঙ্গলবার, আননের ধাম হইয়াছে । বেল প্রায় ১১1 পধ্যস্ত হরিসম্থীর্তন গৌর- 
২৮শে আগষ্ট, ১৮৮৮। কীর্তন ও নামগান হইল। ত্রাহ্গদের অনেকে আসিয়াছিলেন। গৌর- 

কীর্তন শুনিতে কাহারও কাহারও অসঙ্থ বোধ হওয়ায় চলিয়া গেলেন; কোন কোন প্রসিদ্ধ 

ব্রাঙ্গ শেষ পধ্যস্তই উৎসবে রহিলেন। একটা ধামাতে করিয়া কতকগুলি বাতাস লইয়া 

গোস্বামী মহাশয় নিজ মন্তকোপরি ধরিয়া রহিলেন, পরে তাহা চারিদিকে “হুরিবোঁল” 

« হরিবোল + বলিয়! ছড়া ইয়া! দিলেন। প্রকাঁস্ঠভাবে “হরির লুট* দিতে গোস্বামী মহাশয়কে 

অ(জই প্রথম দেখিলাম । 
পরে গোম্বামী মহাশয় পুবের ঘরে দক্ষিণমুখো হইয়া আসন করিলেন। বহুক্ষণ এ ঘরেও 

কীর্তনাদ্ি হইল । গুনিলাম, আগামী কল্য গৃহসঞ্চার হইবে, মহা উত্সব হইবে। সন্ধ্যার 
সময়ে বাসায় আসিলাম। 

আশ্রম-সঞ্চার উৎসব । 

প্রতুযুষে শনানাস্তে গেগ্ডারিয়া-আশ্রমে আসিয়৷ উপস্থিত হইলাম। হিন্দু, ব্রাঙ্গ, বৈষ্ঃবাদি 
১৪ই ভাব্র, ১২৯৫) নানা সম্প্রদায়ের বছলোক একত্র হইয়! আশ্রম পরিপুর্ণ করিয়া! রহিয়াছেন 

৬ জন্মাষ্টমী, দেখিলাম। সন্কীর্ভন মহোৎসবে আজ বছুলোক মাতিলেন। বহুক্ষণ 

বরা ব্যাপিয়া উৎসব হুইল। ভিতরে বাহিরে ৩৪ দলে কীর্তন করিল। 
মুসলমনান ফকির ও ভাবুক বৈষ্ণববৃন্দের যোগদানে উৎসবের আনন্দ আরও বৃদ্ধ পাইল। 
বেলা ১২ট। পর্য্স্ত খুব ভাবোচ্ছ্াস চলিল। পরে গোস্বামী মহাশয় ন্বহস্তে হরির লুট 
বিতরণ করিয়। পুবের ঘরে আপন অ।সনে গিয়া! বসিলেন। এ সময়ে অনেকে নিজ নিজ 
আবাসে চলিয়! গেলেন। ধাহারা রহিলেন, তাহার! আহার করিলেন। আমি গোস্বামী 

মহাশয়ের নিকটে বসির রছিলাম। গৌঁসাই আমাকে জিজ্ঞাস! করিলেন, * তুমি খাবে না 
আমি বলিলাম, প্রসাদ পাইব। বেলা প্রায় ২টার সময়ে গোস্বামী মহাশয় আমাকে 
লইয়! ভাড়ার ঘল্নে প্রবেশ করিলেন । সেখানে আমর! প্রায় ১০।১২টি গুরুজ্রাত। গৌসাইয়ের 

হই পাশে বসিলাম। গৌসাই আমাদের প্রসাদ দিলেন। আজই গোৌসাইয়ের প্রসাদ আমি 
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প্রথম পাইলাম । একটি গুরুভ্র(তা বথাঁকালে আসিয়া আমাদের সঙ্গে জুটিতে পারেন নাই? 
তিনি অনিয়া গৌসাইয়ের ভোজনপাত্রহইতে নিঃসঙ্কোচে নিজেই প্রসাদ তুলিয়া নিয়া 
থাইতে লাগিলেন ! গুরু-শিষ্যের এই প্রকাঁর ভাব আর কোথাও দেখি নাই। 

দর্শনাদিসম্মন্ধে উপদেশ । অলৌকিকরূপে চরণাস্কৃতলাভ |. 
সন্ধ্যাকালে কয়েকটি গুরুত্রাতার সহিত গেগারিয়া-আশ্রমে পৌছিলাম। গোস্বামী 

মহাশয়ের নিকটে বসিয়া আছি এমন সময়ে হরিচরণ বাবু, প্রসন্ন বাবু, 

গ্রামাচরণ বকৃপী মহাশয় প্রভৃতি আসিমা উপস্থিত হইলেন। 

গোলাই বছুক্ষণ সমাধিস্থ ছিলেন। এই সময়ে অদ্ধ-বাহ্াবস্থায় অদ্ধ-স্বুট-স্বরে ধীরে ধীরে 

বলিতে লাগিলেন,_-“ সাধনের সময়ে আপনারা যিনি যাহ। দেখেন, কল্পনা মনে 
করবেন না। এ সাধন এমনই জিনিস যে এসব দেখতেই হবে। প্রথম 
অবস্থায় এসন দর্শন চর্চল ও ক্ষণস্থারী হর; চিত্তের নিশ্মলতা ও স্থিরতার 

সঙ্গে সঙ্গে এসব ক্রমেই স্পষ্ট ও দীর্ঘকালস্থারী হতে দেখা যায়। প্রথম প্রথম 

একখান! ছবির মত, পটের মত, ক্ষণে ক্ষণে দেখা দিতে থাকে ; পরে ধীরে 

ধীরে উহা পরিঙ্গার মুস্তিরপে জীবন্ত দেখা বায়; কাথাবাত্তীও শুনা যায়; 

উহাদের সঙ্গে কথাবাঞ্কা বলে উত্তর পাওয়।! যায়। শুধু জীবন্তই দর্শন হয় তাহা 

নয়, উহাদের হাত পা নাড়। ইঙ্গিতাদিও দেখা যায়। এ সাধনে শুধু আমাদের 

দেশের দেবদেবীরই যে দর্শন হয় তাহা নয়; এ পধ্যস্ত ভগবানকে ঘে কোন 

দেশ যে কোন রূপে লোকে পুঞ্জা করেছেন, আপনারা জ্ঞাত থাকুন, আর 

নাই থাকুন__সাধনপ্রাভাবে ধীরে ধীরে সে সমস্তই জীবন্তরূপে প্রত্যক্ষ হবে। 
পুর্বে গ্রীস্, রোমে ও অন্যান্য দেশে, এমন কি পাহাড়ে-পর্ববতে অসভ্য লোকেরাও 

এপধ্যন্ত ভগবান্কে যিনি যে রূপে পুজা করেছেন ও কর্ছেন, সমস্ত প্রকাশিত হ'য়ে 

পড়বে । এসব কল্পনার কথা বল্ছি না, এ সমস্ত বিষয় সত্য, প্রত্যক্ষ । প্রখম 

হতেই যদি এ সব কল্পন! মনে ক'রে তুচ্ছ করা যায়, একেবারে উড়াইয়া দেওয়া 

যায়, তবে সহজের পথ হারাতে হয়। কল্পনাই ভাবুন, আব যাই ভাবুন, এসকল 

প্রত্যক্ষ হবেই । ওসব সদা সর্বদা! দেখা যায় না। তার কারণ," আমাদের চিত্ত 
সব সময়ে এক আবস্থায় থাকে না; চিত স্থির হ'লেই দর্শনটি পরিক্কার হয়। 

২১তশ ভা, ১২৭৫। 

৪3১5 
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চিত্ত স্থির রাখতে হ'লে, শাসে প্রশ্থাসে নাম করতে হয়, পবিত্র আচার নিচে 

 থাক্তে হয় । নাঁমে রুচি হ'লে ও চিত্ত নিপল হ'লে একটি একটি ক'রে বাসনা কামনা 

ত্যাগ হ'তে থাকে । যে পরিমাণে বসন! কামন! ত্যাগ হবে সেই পরিমাণে ওসকল 

প্রত্যক্ষ হবে। এইসকল দর্শনের অবস্থাই যোগের আরম্ভ । যৌগের একবার আরম্ত 

হ'লে আর বেশী দিন লাগে না। ক্রমে ক্রমে সব আশ্চর্য বিষয় প্রত্যক্ষ হ'তে 

থাকে, যাহা কখন কল্পনাও করা যায় না সে সব প্রত্যক্ষ ক'রে মান্সুষ ধন্য হয়। 

অধিক রাত্রিতে বাসায় আসিবার সময়ে আনুষ্ঠানিক ত্রান্ধ গুরুভ্রাতা যুক্ত শ্যামাচরণ 

বকৃসী মহাশয়ের সঙ্গে চলিলাম। তিনি রাস্তায় গোস্বামী মহাশয়ের অলৌকিক ক্ষমত| 

ও অসাধারণ দয়ার অনেক কথা তুলিক), হঠাঁৎ বলিয়া ফেলিলেন-_“ দেখুন, আমি ব্রান্ম- 

সমাজের লোক । ঠাকুরের চরণাযৃত নিতে সাহস, পাই না। প্রত্যহ রাত্রিতে শোবার 
সময়ে মাথার কাছে একটি খাঁলি বাটি রাখিয়া! মনে মনে প্রার্থনা করি যেন তিনি চরণামৃত 
রাখিয়া যান। আশ্চর্য্য তাঁর দয়া! প্রতিদিনই শেষরাত্রে উঠিয়। শ্রী বাটিতে চরণামূত পাই। 

এই ব্যাপার নিত্যই ঘটিতেছে । আমি ব্যতীত আর কেহই এ বিবয় জানে না। আপনার 

ইচ্ছ| হ'লে শোবার সময়ে খালি বাটি পাখিয়া শোবেন, নিশ্চয়ই পাবেন |” বকৃসী মহাশল 
চিরকাল নিষপট, সত্যবাদী, আল্মষ্ঠানিক ব্রাঙ্গ, ভাবিলাম_-” এ আবার কফি? এআঁপও এই 

অবস্থা! যাহা কথনও হতে পারে না, তর পরথ কর্বকি ? বক্সী মহাশয়কে বহুকাল 

জানি, তাহার উপরে আমার শ্রদ্ধ। কমিল না, মনে করিলান, “মুনীনাঞ্, মতিভ্রমঃ ”, অথব! 

অন্ত কোন রহস্যও ইহার ভিতরে থাকিতে পারে |” 

প্রারন্ধক্ষয়ের উপায়নির্দেশ । 

বিকাঁপ বেলা গোস্বামী মহাশয়ের নিকটে গেলাম । নিজ্জন পাইয়া জিজ্ঞাসা 

২৪শে ভাদ্র, ১২৯৫; করিলাঁম_-' একটি নাম আমাকে জপ কর্তে বলেছিলেন, স্বপ্রে 

শনিবাঁর। দেখেছিলাম” | 

গৌসাই ৷ হী, হা, সেই নামটিও জপ করো, উপকার পাবে। | 
আজ শনিবার বলিয়া অনেক লোকের সমাগম হুইল। প্রারন্ধ ও পুরুষকার সন্ধে 

অনেক কথা হইল! গৌসাই বলিলেন-_ সংসারে সকলেই প্রারন্ষবের অধীন । যে-ই 

বত চেষ্টা কর না কেন, প্রারন্ধ কাধ্যের গতি কেহই রোধ কর্তে পারবে না। 
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গুরুষকারদ্বারা প্রারন্ধের উপর আধিপত্য অসম্ভব । লোকে পুরুষকারে সাময়িক 
উপকার পেতে পারে বটে ; কিন্তু চিরকাল পারে না। ব্রহ্মচারী মহাশয়, পুরুষ- 
কারের প্রভাবে প্রারন্ধ কণ্ম অতিক্রম ক'রে, সাধনের চতুর্থ অবস্থাও পেরিয়ে 

গিয়েছিলেন; অবশেষে, নির্বিবকল্পসমাধিস্থানে পৌছিয়ে, আবার ঠেকে ফিল 
এলেন। পরে তিনি নাস্তা খেয়ে, ক্ষেত নিড়ায়ে, শুকর তাড়ায়ে কতকাল 

কাটালেন 1 অবস্থায় না পড়লে এসব কথা বুঝা যায় না। প্রীরন্দের হাত- 

থেকে রক্ষা পাবার জন্য শাস্কে ছুইটি উপার ঝলেছেন-_বিচার ও অজপাসাধন । 

ঘখনই যাহা কিছু কর্বে, বিঞুঞীত্যর্থে করবে । উঠা বসা, স্নানাহারাদি যাবতীয় 

কাণ্য নিক্ষামভাবে ব। বিঞুপ্রীতার্থে অনুষ্ঠিত হ'লেই শীঘ্র প্রারন্ধ কর্ম শেষ হয়ে 
যায়। আর শ্বাসে প্রশ্থাসে নাম করলে মারও সহজে হয় । 

গোস্বামী মহাশয়ের কথার অর্থ আমি বুঝিলাম নাঁ। প্রয়োজনে ঠেকিয়া, বাধ্য হইয়া 

অহরহঃ যে সকল কাধ্য করি, তাহাতে নিষ্ষাম ভাব আনিব কি প্রকারে? আর বাহি 

প্রসাব আানাহার ইত্যাদি কর্ম ঠিক সাধন ভজনের মত ভগবত-প্রীত্যর্থে অনুষ্ঠান করিতেছি, 
ইহা মনে করিবই বা কিরূপে? শ্বাসে প্রশ্বাসে দশ মিনিটও নাম করিতে পারি না, ধাপর 

হইয়। পড়ি। অবিচ্ছেদে শ্বাস প্রশ্বাস ধরিয়া নাম করিবই বাকি প্রকারে? এখন বুঝিতেছি, 

এ সাধন নেওয়াই আমার তরল হইয়াছে । 

নগেন্দ্রবাবুর অসাম্প্রদায়িক উপদেশ । 

সশিষ্ঠে গোস্বামী মহাশয় আজ ত্রাঙ্গসমাজে গেলেন। গৌসাইকে দেখিস ক্রাঙ্গগণ অত্যন্ত 

আনন্দিত হইলেন। মহা-উৎসাহে সন্ীর্ভন আরম্ভ হইল। ভাবোচ্ছাসের মহা ধুম-ধাম 

পড়িয়া! গেল। গোস্বাধী মহাশরের কয়েকটি শিষ্য খুব মাতিয়া গেলেন । তাহাদের অবস্থ। 

দেখিয়। সকলেই বিন্য়ের সহিত চাহিয়া রহিলেন। প্রীধর ভাবে উন্মস্তবৎ হইয়া “এ দেখ্, 

ওঁ দেখ.» বলিয়া! উদ্ধদিকে হস্তোত্তোলনপূর্ববক লম্ফ প্রদান করিতে আরম্ভ করিলেন । সকলেই 

খুব আগ্রহের সহিত শ্রীধরকে দেখিতে লাগিলেন। এই সময়ে ত্রাহ্দ শ্রীযুক্ত চণ্ডীচরণ 

কুশারী মহ্থাশয্ম ২1৪ লাফে শ্রীধরের সম্মুখে আসিয়া “ত্ দেখ, এ দেখ, কিরে ? 

ব্রদ্ধ জগৎ্-ময়, ব্রহ্ম জগত-ময়!* বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিলেন । 

প্রচারক শ্রীযুক্ত নগেন্্নাথ চট্টোপাধ্যায় বেদির কাধ্য করিয়া উপদেশ দিলেন। তিনি 

সতেজ বাক্যে, মর্শস্পর্দী ভাষায়, খুব জোৌরের সঙ্গে বলিলেন-_“ সাকার উপাসনাই, কর। 
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আর নিরাকার উপাসনাই কর, এইমাত্র দেখিৰে ঘে, নিজের ইঠ্ট-দেবতাকে যথার্থ ব্যাকু- 

লতার সহিত ডাকিতেছ কি না» ইত্যাদি । ক্রাঙ্গগণ আজ এভাবের উপদেশ শ্াঁনয়! অত্যত্ত 

বিরত্ত হইলেন। অনেকে বলিলেন--গোস্বারী মহাশয় আজ সমাজে উপস্থিত ছিলেন 

বলিয়াই, নগেন্ বাবুর মুখহইতে এপ্রকাঁর উপদেশ বাহির হইয়াছে । 

সত্যনিষ্ঠার উপদেশ । 

আক্গ তিন দ্রিন যাঁবৎ নিয়ত মনে হইতেছিল_-বড় দাঁদখর ছোট কন্া প্ররিয্নবাঁল! জলে 

পড়িয়। মরিয়াছে। সময়ে সময়ে উহার মুতদেহ কল্পনায় আপনা আপনি মনে আসিয়া 

পড়িতেছিল। আজ খবর পাইলাম যথার্থই তাই। মনে বড়ই কষ্ট হইল। আমার 'মপর 

ত্রাতুপ্পুক্রী সরযূ নিতীস্ত বাঁলিক1, ঘটনার ২ দ্দিন পূর্বে এ্ররূপ স্বপ্র দেখিয়! চীৎকার করিয়! 
উঠিযাছিল। এইরূপ হয় কেন? ইহাতে মনে হয় প্রারবধ একট কিছু থাকিতেও পারে । 

ভয়ানক বিপদে পড়িলাম । ভিতরে অদম্য কামের উত্তেজনা, বাহিরে একটার পর একট! 

ভীষণ প্রলোভন ! এ অবস্থায় করি কি? ব্যভচগার করিয়া কামের বেগ শাস্তি করিব, 

স্থির করিলাম । কিছু ব্যবস্থা পাইতে গোস্বামী মহাশয়ের নিকটে গিয়। উপনীত হুইলাম। 

একটুক্ষণ বসিগকী থাকার পর, তিনি নিজহইতেই বলিতে লাগিলেন__ 
উপদেশ শুনে কি হবে £ শুধু শুনে গেলে কিছুই হয় না। জীবনে উহা 

পরিণত করতে হয়। ইচ্ছা করলেই সব-উপদেশ-মত চলা যায় না, সত্য । 

অনেকের ভাল হতে ইচ্ছা আছে, চেষ্টাও আছে; কিন্তু পেরে উঠে না। 

সকল রিপুর উপরে সকলের সমান আধিপত্য নাই, এ খুব সত্য কথা । কিন্তু সত্য 

কথা তো লোকে ইচ্ছা করলেই বল্্তে পারে ; তাই বা করে কই সত্য কথা, 
সত্য ব্যবহার, সত্য চিন্ত/-_সকলেরই প্রয়োজন । এ তিনটি অভাস্ত হ'লে আর 

বড় উৎপাত থাকে না। ধশ্মার্থিগণের প্রথমে এই তিনটি অভ্যাস ক'রে নিতে 

হয়। পরে সবই সহজ হয়ে আসে, একটি সহজেই অভ্যস্ত হয় । এই তিনটি 

আগে অভ্যাস কর, সব উৎপাত শান্তি হয়ে যাবে। 
এসব শুনিয়। আমি মনোছুঃখে বাসায় চলিয়! আসিলাম। ভাবিয়াছিঙ্গাম, গোস্বামী 

মহাশয় যোগাচার্ধা, এসব উৎপাত শাস্তির কতপ্রকার প্রণালী জানেন, একট! কিছু মুষ্টি- 
যোগ বলিয়া দ্রিবেন। কিন্তু তিনিও তো দেখি ব্রাঙ্গসমীজের সেই পুরান নীতির গৎ-ই 

আওড়াইলেন। 
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মন্সশক্তির প্রমাণ । 
আমাদের মাষ্টার শ্রীধুক্ত সারদাচরণ পাল মহাশয়ের একমাত্র পুল আজ মৃত্যুশয্যাক্স 

১*ই আশ্িন, ২ শীয়িত। আমর ৮১০টি সমবযস্ক তাহাকে দেখিতে গেলাম । কিছুক্ষণ 
মঙ্গলবার। মেখানে বসিয়া আছি এমন সময়ে একটি সাধুবেশধারী ব্রাঙ্গণ অকল্াৎ 

বাসায় আসিয়। বলিলেন_ 'উপত্রিত উপদ্রবে আপনাদের 'একটি ছেলে মারা পড়িতেছে। 

আপনাদের প্রবুত্তি হইলে আমি একটি কবরচ দিই, ছেলেটি ভাল হ'য়ে বাবে । টৈবনলে আমি 

এই কবঢচ সংতীহ করিরা দিব। আপনাদের অর্ব্যয় বেনী কিছু হবে না; একটি বজ্ঞ কথ্তে 

যংকিঞ্চিৎ খরচ হবে মাত্র |” মাষ্টার মহাশয় ভয়ানক গোড়। ত্রাঙ্গ, তিনি একেবারে হে! হে। 

করিয়া! হাপিয়া উঠিলেন, এবং বলিলেন-_“ কব্চ টবচের কাগজ নয় | 'ও সব দৈব-টেব আমি 

মানি না । যজ্ঞ কি হে, বাপু? কোন উষধ জান তো দাও । ওসব কিছু বিশ্বাস করি না।” 

আমরা সকলেই বাক্গভাবাপন্ন, মনে করিলাম বেশ একটা বুজ্রুক আসিয়া জুুটিল। » 

আমি ছিজ্ঞাপ! করিলাম “ঠাকুর, দৈববলে আমাদের কিছু দেখাতে পার?” সাধু- 

বেশধার্ী কহিল? হ|, নিশ্চয় পারি । ছেলেটির মহাবিপদ্ দেখে কবগের কথা বল্ছিলাম । 
উহ! নেওয়। না "নওয়! আপনাদের ইচ্ছ!। ইহাতে আমার কোন স্বার্থ নাই।* 

দৈববল কিছু দেখাইবার জগ্ঠ সাধুটিকে খুন জেদ করিতে লাগিলাম। কেহ কেহ 
ঠা! তামাসাও করিতে লাগিল। অবশেষে ত্রাঙ্গণ বলিলেন_- আচ্ছা» আপনারা কি 

চাছেন, রলুন।”» আমরা সকলে তখন বলিলাম, “দৈববলে কিছু খাবার মিষ্টি আনিয়া 

দাও।, ত্রাঙ্গণ বলিলেন_-“ এক ঘটী পরিক্ষার ভল দিন্, আর ঘরটি পরিক্ষার করা ইয়! 

দিন। আমি মন্ত্র পলির ঘখন “আম আয়” বলিব, তখন এ জল ঘরে ছিটাইয়৷ দ্িবেন।» 

আমরা তৎক্ষণাৎ ঝাড়, দিয়া ঘরটিকে পরিফার করিয়া ফেলিলাম ; ত্রাঙ্গণকে নিজেদেরই 
একথান। কাপড় পরাইলাম, এবং এক ঘটী জল ঘরের $মধাস্থলে রাখিয়া আমর! প্রাক 
১০১২ জনে সেই ব্রাঙ্গণের চতুদ্দিকে দাড়াইফা- খুব-সন্তর্কতার সহিত উহার হাত-মুখ নাভার 
উপরে তীক্ষ লক্ষ্য রাখিতে লাগিলাম । বেলা ৩ ট। ৩/ টা হইবে। ব্রাহ্মণ প্রথমে 

ধরিয়া স্থিরমনে জপ করিতে লাগিলেন; কিছুকাল পরেই একেবারে ছড়াইয়। উঠি 

থর থর্ করিয়। ক।পিতে লাগিলেন। তখন তিনি উদ্ধদদিকে হস্তদ্বয় তুলিয়া বার করেক 

আয় আয়” বির! কাহাকে যেন আহ্বান করিলেন। আ'মর। অমনি সেই ঘটার জল রময় 

ছিটাইয়। দিলাম। ব্রাঙ্গণ তখন শৃন্ত হইতে প্রকাণ্ড প্রায় ছুই সের পরিমাণ-_একটা 

মশ্রির ডেল! লুফিক্স। নিগ্না আমাদের কাছে ফেলি দিলেন। এত বড় মিশ্রির খণ্ড! কোথা 
সি রি 
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হইতে যে কি ভাঁবে আদিল, একটানা স্থির নজর রাখিয়াও আমর] এতগুলি লোকে তাহ'র 

কিছুই ধরিতে পারিলাম না। কিন্তু ইহাতেও মাষ্টার মহাশয়ের বিশ্বাস হইল না! । "তিনি 

স্পষ্টই বলিলেন,__” যঞ্ত টক্ত ওসব কিছু নয়, কুসংস্কার! আমি কবচ চাই না।* সাধুটি 
বাড়ী হইতে চলিয়া গেলেন। ইহার প্রান্ম এক ঘণ্ট। পরেই ছেলেটির মৃত্যু হইল। মাষ্টার 

মহাশয়ের বিবেকের বল অদ্ভুত! এমন আপদেও স্বীয় ধারণ! ব। মতের বিরুদ্ধ কুসংস্কারের 

প্রশ্রথ দিলেন না! ইহ। আমাদের পক্ষে একটি দৃষ্টাস্ত বটে! কতকগুলি মিশ্রি বাদায় 

আনিয়া আমি একটা! শিশিতে পুরিয়া রাখিলাম, অন্ত কিছু হয় কি না! দেখিব। | 

আহারসন্বন্ধে উপদেশ- আনুষঙ্গিক কথ] | 
মধান্কে গোস্বামী মহাশয়ের নিকটে গেলাম । নিজ্জনে অবকাশ পাইয়া বলিলাম, 

১৩ই আশ্গিন, ১২৯৫; “সাধনের সময়ে যে সব দর্শন হইত, এখন আর তাহা কিছুই 

গুক্রবার। . হয় না!” 

গৌপাই। হয় না কেন € কোনপ্রকাঁর অনিয়ম হয়েছে । 

গৌসাইয়ের একথাটি শোনামাত্র মনে হইল-_-“ষে অনিয়ম অত্যাচারে দর্শন বন্ধ হয় তাহ! 

তে? আমার জানাই আছে, উত্তেজনাই মূল ।” এই উত্তেজনাই বা কেন হয়, উহার গোড়ার 
কথ। জানিতে ভয়ে ভয়ে বলিলাম, “অনিয়ম তে। কতই হয়! দর্শন বন্ধ হবার মূল কি তাতো 

বুঝি না ।+ 

গেঁসাই। অনেকপ্রকার অশিরমে ওরূপ হয়ে থাকে । আহারাদির জনিরমেও 

দর্শন বন্ধ হয়। 2 

আমি। মাছ মাংল কখনও খাই না। উচ্ছিষ্ট খাওয়ারও তে। সম্ভ/বনা নাই। 

গৌসাই। তা বল্লে কি হয় কারও আকাগক্গার বস্ত, লোভের বস্ত্র, তাকে 

না দিয়ে খেলে অনিষ্ট হর। (কোনও তমোগুণাক্রান্ত ব্যক্তির সঙ্গে এক আসনে 
বুসে আহার করলেও অনিষ্ট হয়; এমন কি, একস্থানে বসে খেলেও হয়। 

হারের বস্ততে তমোঞ্চণীর দৃষ্টি পড়লেও ক্ষতি হয়। এসব বিষয়ে যখন 
দৃষ্টিটি খুলে যাবে, পরিক্ষার দেখতে পাবে ওসব লোকের দৃষ্টিমাত্র আহারের 

বন্ততে কীটাণু ব্যাপিয়। পড়ে । এসকল পুর্ক্বে তো কিছুই বুঝতে পারতাম 
না, মান্তাঁমও নী । কিন্তু প্রত্যক্ষ হলে আর অবিশ্বাস করি কিরূপে আহারের 

বস্তুতে লোকের সংস্পর্শে ও দৃষ্টিতে বিশেষ অপকার করে। দরজা! বন্ধ ক'রে 
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আহার করা এখনও অনেক ব্রাঙ্গণের নিয়ম আছে । এজন্য দেবতার ভোগেও 

দরজা বন্ধ ক'রে দেওয়া হয়। তমোগুণাক্রান্ত ব্যক্তির দৃষ্টি আহাধ্যে পড়লে 

উহা! ভোগে লাগে না, নষ্ট হয়। এজন্য দরজ| বন্ধ করে ভোগ প্রস্তুত করারও 

নিয়ম আছে । ভাবভুষ্ট, , স্পর্শষ্ট ও ও দু্টিদু্ট বস্ত আহার করুলে ক্ষতি করে; 

দেবতাকে দিলেও অপরাধ হর। আহারের দোঁষে অনেক্শক [র উত্পাতের 
স্থষ্রি হয়, ওতে স্মস্ত রিপুরই উত্ভেজন। জন্মে। এইজন্য এ সব বিষয়ে খুব 

সতর্ক থাকতে হয়। 

আমি । শুদ্ধ।শুদ্ধ বস্থ পরিদ্দার ন। জেনে ইষ্টদেবভাকে নিশ্দেন করলে আনার অপরাধ 

হবে না? আর ভাতে ইষ্টদেবতার কোনও ক্ষতি হবে না? 

গৌসাই । না, কৌন অপরাধই হয় না। কারণ উহ। 2 ব্যবস্থাই । ওকপ 

ন। করলে যে রক্ষা পাবার উপায় নাই। ইস্টদেবতারও কৌন ক্ষতি হয় না। 

ঘথামত নিবেদন করলে ইস্টদেবতা জান্তে পারেন, সতকও হন। ওতে কোন 

দিকেই অনিষ্ট হয় না । 
আমনি। কষ্টদেবতার কপার আারের বস্ত শোধিত হলেও তো আবার দূবিত হইতে 

পারে; এদন্ত প্রতি গ্রাস নিবেদন ক'রে থাকি। উচ্ছিষ্ট বস্ত পুনঃ পুনঃ নিবেদন করা 

ইষ্টদেবতার অনিষ্ট হর না? ৃ 

গোসাই। ন|) কিছুই না| । এ রকমই করতে হয়। এজন্য আহারের সময়ে 

আনেক ত্রাঙ্গণ কখাই বলেন ন, মৌন থাকেন । দেশে এখনও ত্রাঙাণদের 

মধ্যে এই নিঘ্ধন গচলি5 আছে। পুবেন ঝনিগণ এসব খুব আবশ্/ক বুঝে- 

ছিলেন; তাই আামাদের হিতের জন্য শাস্জীদিতে লিখে রেখে গেছেন। বেছে 

তপশ্ঠাতে তারা যে সকল মহাসতা অভ্রান্ত বিষয় আবিঙ্গার কু 'রেছিলেন, তার 

তত্ব অবগত না হয়ে, একেবারে কুসংস্কার ব "লে উড়ায়ে দেওয়া ঠিক. নুয় 1. ) খষিরা 

ঘ। সত্য ব'লে প্রত্যক্ষ করেছিলেন তাই আমাদের কল্যাণের জন্যই রেখে গেছেন, 

মিথ্যা কথা কতকগুলি লিখে রাখায় তাদের তে। কোনও স্বার্থ ছিল না। আমরা 

প্রকৃত ধর্ম লাভ করি, এই উদ্দেশ্টেই তারা! শান্স্রাদি লিখে গেছেন। যা সত্য 

বুঝ তাই এখন ক'রে যাও। সকল নিয়ম এখনই প্রতিপালন করতে পারবে 
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না; সাধ্যমত যতটুকু পার, ক'রে যাও ; তাতেই ঢের উপকার পাঁবে। সকল 

নিয়ম রক্ষা ক'রে চলা যদি সহজ হত, তা হ'লে তো অনায়াসে সকলেই সিদ্ধি লাভ 

কর্তে পারত। আহারটি সর্বশ্রেষ্ঠ ভন। প্রণালীমত আহার করুতে পারলে 
হতেই সুর হয়, আর কিছুই ক্রুতে হয় না॥ তা তো কেহ. কিছু করে না, 
জানেও না । আহার বিষয়ে নানাপ্রকার্. অনিয়ম চল্ছে, তাতে বড় অনিষ্ট হচ্ছে । 

এখন যা পার করে বাও। আমে সবই জানবে, করতেও পার্বে |. 

চরণাম্বৃতলাভ ও তদ্বিষয়ে উপদেশ । 
আমার রোগ অত্যন্ত বাড়িয়া পড়িয়াছে ; স্কুলও ছুটি হইল। বাড়ী যাইতে প্রস্তত 

২০শে। "্আাঙ্িন, হইন্জান। বাড়ীর নামে আমার পত্বম্প উপস্থিত হয়। গোস্বামী 

১১৯৫ মঙ্গলবার । মহাশয়ের হইতে তদ্াৎ থাকিয়া, আপদে পন্ডিলে কি প্রকারে রক্ষা 

গাইব, ভাবিষ়া ব্যস্ত ভইলাম। শ্যামাচরণ বক্্লী নহাশয় বলিঘ্াছিলেন- গুরুর চরণ।মৃত 

গ্রহণ করিলে শারীরিক ও মাঁনদিক বিকাঁরের শাস্তি হয়|” আমি ইছ।র কিছুই বুঝি না, তবে 
বকৃনী মহাশয় বড়ই খাটী লে!ক, তাঁহাকে খুব বিশ্বাস করি। তাই, ভবিষ্যতে বিষম উৎপাতের 

ভয়ে, উহা সংগ্রহ করিয়া রাখিতে আমার প্রবৃত্তি হইল । আমি গোস্বামী নহাশয়ের নিকটে 

উপস্থিত হইয়া দেখি ঘরভর। লৌক; নির্জনে চরণানুত পাওয়ার আকাঙ্গাণ মনে মনে 

গৌসাইকে জানাইলাম। তিনি একটু পরেই প্রসাব করিবার জন্ঠ বাছিরে গেলেন। 

আমিও সেই স্থুযোগে গিয়া বারেন্দায় দাড়াইলাম। গৌসাই আমার নিকটে আমিবামাত্র 

গ্রণাম করিয়। তাহার পাদোদক গ্রহণ করিলাম । প্রার্থনা করিলাম, “ আমার যেন গুরুতে- 

সত্যবস্ততে নিষ্ঠা হয়।? অন্ত ৪ আসিল না । চরণাঁমৃত দিয়া গোনাই বলিলেন-_ 

ইহী, যত গোপনে ব্যবহার কর্বে, তিই উপকার পাবে। লোকের সামনে গ্রহণ 

কারে না, আর কাহাকেও জান্তে তি ও না | 

- বাঁরদীর ব্রঙ্গচাঁরীর লঙ্গ ; মহাঁপুরুষের বিচিত্র উপদেশ ও 
অসাধারণ আচরণ । ্ 

বাড়ীতে শীসিম্াা কিছু দিন বেশ কাটাইলাম। পরে নান! দিকৃহইতে নানান্দপ উৎপাত 

'আগ্রহায়ণের “আসিয়া উপস্থিত হইতে লাগিল । উপধুরণপরি প্রবল প্রলোভনে চিত্তকে 

হয় সপ্তাহ, ১২৯৫। বিবম বিক্ষিপ্ত ও প্রলুন্ধ করিয়া ফেলিল।' ভাবিলাম, এবারে আর রক্ষা 

নই, , নিশ্চয়ই স্থেচ্ছাচারে গা! ঢালিয়া ব্যভিচারে প্রবৃত্ত হইতে হইবে। প্রতিদিনই আমি 
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চন্দিত্রম্থলনের আশঙ্কা করিতে লাঁগিলাঁম। দিবসের কুচিত্র রাত্রিতে কল্পনায় মুর্তিমান্ হইয়া 
আমাকে অস্থির করিতে লাগিল। শরীর পুর্বাপেক্গা আরও নির্জীব হইয়া পড়িল। পড়া-- 
শুনা এককুপ ত্যাগই করিলাম । পরীক্ষার সথুফলেও হতাঁশ হইলাম । সাধন ভজনেও চিত্ত 
উদ্দাসীন ভইয়' উঠিল। দিবানিশি ভামার ললাটোপরি নিবিড় নীল আকাশে নিয়ত যে 
সপ্তর্ষিমগুল দর্শন হইত, ধীরে ধারে উহা মেঘাচ্ছন্ন ভইয়, তস্তহিত ভুইয়া গেল। আমি 
অহনিশি “হ| হুতাশ' করিয়া কাটাইচে লাগিলাম। ঝুঁচিন্তার ফল হাতে হাতে পাইয়াও 
ছাড়িতে পারিলাম না। নিরুপায় হইয়া তখন সমস্ত অবস্থা ব্রঙ্গচারী মহাঁশয়কে লিখিয়া 
জানাইলাদ। তিনি স্বহস্তে গত্রের উত্তর দিলেন-__ 

“ নির্ববিনে। ভু! 

মন খারাপ হলে এনাঁনে এলে উপদেশ নিযে বাইস্না-৫বদনানিন্সহ্য হলে সার মাটি বুকে 

ডলিস্--কনে বাবে । পরীক্ায় উত্তীর্ণ হবা। পিখাণ জুতা পরিস্ না, শাতনিবারণার্থে 

সাধারণ । সব আঁপদ দূর হবে, কোন ভয় নাই । 

আঃ ব্রঙ্গচারী |” 

পঞ্জথানা পাইয়! ব্রঙ্গচাতীকে দেখিতে প্রবল আকাঙ্ষা জন্মিল। পাড়ার ঘনিষ্ঠ আত্মীয় 
এধটিত্র।গণকে সঙ্গী গাইয়। বারদী রগুনা ভইলাম। সকাল বেলা হইতে তটা পব্যন্ত হাটিয়া 

ব্র্দচারীর নিকট পাঁছিল।ম। ব্র্গচাঁরী প্রথমে গিজ্ঞীমা করিপেন--* আমার পত্র পেসসেছিস্ £৮ 

আমি বলিলাম--” হ|। ৮ ব্রহ্মচারী বপিলেন_-” আজ কি খের়েছিন্?» আমি--ণ কিছু না।৮ 

শুনিয়াই ত্রক্গচারী মহাশয় তখন « ভজলেরাঁন ”কে ডাকিরা কহিলেন.“ ওগো, আগ 

যে নাঁড়, প্রস্তুত ক'রেছ সন নিয়ে এস।” | 

ক্লহময়ী সেবিকা তৎক্ষণাৎ থালাভগা শাড়, আনিয়া অঙ্ধচারীর সম্মথে রাখিলেন। 

ব্রচাতী মহাশয় আমাকে ধলিজেন_ এসব লিয়ে খা |” আমার সঙ্গের আগণটিকেও 

অনুরোধ কর্রিলেন। তিনি বলিলেন আপনার প্রসাদ হালে খেতে পারি |» 

ত্রঙ্চচারী বলিলেন-_-” প্রসাদ কিট? ইচ্ছা! হইলে খেতে পার ।” আমি ব্রাঙ্গণটিকে 
বলিলাম--« উনি যখন দিতেছেন তখনই প্রসাদ হয়েছে । নিন না?” ব্রাঙ্ণকে একটু 

ইতস্ততঃ করিতে দেখিয়! ব্রহ্ষচারী মহাশয় আমাকেই সবগুলি খাইতে বলিলেন । সেবিক 

নাড়র থাল! রান্ঘরে লইয়া গিয়া আমাকে আসন পাতিয়া বসিতে দিল) এবং ব্রহ্মচারীর» 
কথামত সসন্ত নাড়.গুলি খাইবার জঙ্য আমাকে জেদ করিতে লাগিল। আমি বিষম রা 

পড়িলাম। এক থাবা ভাত 'গামার পুরা আহার; অর্ধসেরের অধিক পরিমাণ 'এই  নাক্ক, 
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আমি খাইব কি প্রকারে ? বিশেষত £ পিত্ৃশুল বেদনায় নাঁড়, বিষতুলায । যাহা হউক, ত্রহ্ধ- 

চারীর আনে 'মনে করিয়া ই নাড়ই খাইলাম। ভজলেরাম কহিল-_“ বাঁঝ৷ 

আজ মধ্যাঙ্কে' আমাকে ডাকিয়া বলিলেন একটি ছেলে অনাহারে খুব পরিশ্রাস্ত হ'য়ে 

আস্ছে। উৎকৃষ্ট নাড়, বেশী পরিমাণে প্রস্তত করে রাখ, সে এলে খেতে দ্িবি।” 

আহারাপ্তে ব্রহ্মচীরীর নিকটে গিয়া বসিলাম। মিলিয়া মিশিয় অনেকক্ষণ আলাপ 

করিলেন । অপরাহ্ন ৫॥ টার সময়ে ত্রঙ্গচারীর আহাধ্য গুস্তত হইল। আহারের পর তিনি 

আমাকে প্রসাদ পাইতে খলিলেন। আমি বলিলাম” এইমাত্র রাশাকৃত নাড়, থেয়েছি। 

এত খাবার বছুকল থাই নাই । এখন আঁবাঁর খাব কিরূপে ?* ব্রহ্মচারী বলিলেন. 

পথেতে বস্ না গিয়ে, ক্ষুণা পাবে এখন!” আমি আর প্রতিবাদ না করিয়া আহার 

করিতে বসিলাঁম । আদ্ভুত মভাার কপাঁ। জীসীদের চমৎকার গন্ধে আমার লোভ হইল, 
ক্ষুধা পাহল। রুচির সহিত নির্মিত আহারেরও প্রায় চতৃগুণ খাইলাম। রাত্রে 
বর্গচারীর ঘরের পাশেই রামাথরে আমার শয়নের ব্যবস্থ। হইল । গভাব রাত্রিতে হঠাৎ 
নিদ্রীভঙ্গ ভওয়ায় শুনিণাম ত্রঙ্গচারী মহাশয় ভজন গাহিতেছেন_ণিগাণ গৌরাজ, 

নিত্যানন্দ-_জীবনকৃষঃ। জীবনবকক 1৮ গাহিঠে গাহিতে তিনি কাদিতে লাহিলেন। 

সকাল বেলা উঠিয়া গা তঃক্রিয়াসমীপনাস্তে অগচারী মহশয়ের নিকট গিয়া বসিলান। তিনি 

আমাকে ড। কিয়া বলিলেন ওলে, ভোর কিছু ব্ল্নার থাকলে এখন বল । * 

আমি। কামের অসহ্য বপ্ণায় আমি বড় অস্থির হ'তেছি। কি কর্খ? 

বরক্গচারী । কেন, রমণ কর্বি। তোর কি জ্টে না? এ 

আমি। ঢের জুটে; কিন্তু তাতে বে পাপ হর! 

ব্র্দচারী । আচ্ছা, যা) ভোকে কোন পাপস্পশ বনুবেনা। সবপাপ আমার । 

আমি। লোকে যে নিন্দা করবে । 

ব্রঙ্গগারী। কে নিন্দা করবে? জ্ঞানীরা শিল্পা করবে না-মুরুক্ষুরাই কর্বে। 

মুরুক্মুর নিন্দায় কি হয়? | 

আমি। জ্ঞালীর। নিন্দা করবে না কেন? সকলেই তো এ কাঁজের নিন্দ। করে। 
্রঙ্চারী। দেড়বৎসর ছুইবৎসরের একটি ছেলে যখন দৌড়িতে শেখে তা দেখেছিস্? 

৮।১০ হাত দৌড়িয়ে গিয়ে ছুড়,ম্ করে আছাড় থেয়ে পড়ে, আবার উঠে। ২৫ বৎসরের 
একটি যুবক ফার্দ সেই শিশুর উঠা পড়। দেখে হাসে, ঠা করেঃ তাকে কি হল্ব? 

লাগল পাপা পপলাাপাপাশািশিশিীটা শিক শিপিপপ ৯ 

% ব্রহ্মাচারী মহাশয় গৌসাইকে চিরকাল * “ভীবনকৃষ বলিকা ডাকিতেন। 
এ 
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সেখ শালা মুরুক্ষু না? সে জানে না যে কত উঠ। পড় ক'রে এখন তার ঠ্যাঙ্ছে 
জোর হয়েছে, সে ছুক্ষোশ দৌড়িতে পারে । শিশুর ঠা পড়ায় কি জ্ঞানীর নিন্দা করে? 
কত আছাড় থেকে, পড়ে উঠে, ভবে বলবান্ তম-জ্ঞানীপা ত! জানে । 

আমি। আচ্ছা, আমি তা হ'লে আপনার উপদেশমতই গিয়ে চলি, নিবুর্ভির কথ। 
তো নার আপনি ব্ল্ছেন না? 

ব্রহ্মচারী । “ আমি তোকে নিবৃন্তির কথা বলদ কেন? তোর কর্মে তোকে নিবৃত্ত 
করবে । আমি উৎসাহ দিলেই কি তোর সাধ্য আছে থে তুই করতে পারিস? ইটি জেনেই 
তোকে বল্ছি। তুই গিয়ে দেখন।! এখন ধর্ম ঘর্স কাবে অস্থির হইস্না। কম্মশেষ 
না করলে কিছুতেই কিছু হবে না। এখন গিয়ে লেখা পড়। কর্, গ্রারন্ধ শেষ কর 

রে 

গাও 

ধর্ম পরে লাভ হবে। আমি আরও একশত বতসর আছি; ; শুধু তোদেরই জন্য, আমার 

আর কিছু প্রয়োজন নাই ।* এই বপিগ্। ভ্র্দচশী ভামাকে চলিয়া যাইতে বলিলেন । 

আমি বলিলাম_-এখন আনার াঈর্ডেছেচ্ছ নাই: কিছুদিন আপনার নিকটে থাকৃতে ইচ্ছ' 

ছয়। আঙ্গচারী --তা লেশ, থাকৃতে পারিস থাক; তোর কন্মেই তোকে টেনে নিবে। 

এই বলিয়া! তিনি গোসাইয়ের কণা তুলিলেন, বছিলেন_ গোমাই দেশনিদেশে আমাকে 

মহাপুরুষ ক'লে গুচার ক'রে আমার সব্বনাশ করছে! ৯৫ বহর কাল আমি এখানে 

বেশ ছিলাম ; এখুন্র..রোগণীর চীৎকার আর মামলা ছেকদ্দনার কথা উদয়াস্ত আমি শুনি। 

এই জন্যই, কিআ।মি এখানে আাছি ? _শালা অন্ধ, মুরুক্ু । কচি-কচি ছেলেগুলোকে যোগ- 

পিক্শ্ণনদিচ্ছে আর বলে ? প্রমহংসজী পরমহতংসজী” !” এইএকার নানা কথ। গৌঁসাইকে 

বলিয়!, আমাদের সাধনের কৎ্সাঁও করিতে লাগিলেন । আমি সেসব কথ! শুনিয়া কািয়া 

ফেলিলাম ; তখনই চলিয়া আসিতে প্রাস্তত হঈলান । বঙ্গচারীর কথায় অতঃপর আহারাস্কে 

বেল! ১২টার পর ঢাকায় রওন। হইলাম । 

ব্রক্গমচারীর সঙ্গ মানা ॥ 

গেগীরিয়ায় আম গছের নীচে গে(সাইকে নির্জনে পাই ব্রহ্মচারীর বিষয় সমস্ত কথা 

বলিলাম । গোস্বামী মহাশয় শুনিয়া বলিলেন 

এখন তোমাদের যে কেহ ব্রঙ্গচারীর নিকটে যাবেন, তাকেই তিনি একবার 

“নাড়া-চাড়া £ করবেন । আমাকে তিনি আক্ষেপ ক'রে বলেছিলেন--“ মুনি-খষি- 

দের “কল্জে;” তুই শেয়াল কৃকৃরগুলোকে বিলাচ্ছিস্!”৮ আঁমি বল্লাম, যেমনু, 
চি 
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পুরমহংসজী আদেশ করেন তেম্নি আমি কর্ছি। তিনি বল্লেন_“ আচ্ছা, আমি 

একবার বেশ ক'রে দেখব!” তাই এখন তিনি আরস্ত করেছেন।_ এতে 

তোমাদের আর কি? আমাকেই পরীক্ষা করছেন! তিনি বলেছিলেন-_-তোর 

“নাঁড়ি-ভূড়ি* আমি টেনে বের কর্ব। এখন তিনি তাই কর্ছেন। যত পারেন 
করুন! তবে, তোমরা এখন কেহ সেখানে গেলে ক্ষতিগ্রস্ত হবে। একথা 

সকলকেই. বলে দেওয়া ভাল । 

গোস্বামী মহাশয়ের একথ! আমাদের সকলের ভিতরেই প্রচারিত হইল । প্রায় সকলেই 
অতপর ব্রঙ্গচারীর নিকটে যাতায়াত ছাড়িয়া, দিলেন। কিন্তু, যাহারা ব্রহ্মচারী মহাশয়ের 

নিহাটে ধাত্তাক্যতবঙ্ধ করিলেন না, ভাহারা অল্পকাল মদেপঈ_ এারকব্দী হুইকা-লাধম ভজন” 
পরিত্যাগ পুর্ববক, বিষম ছ্রবস্থাপন্ন হইয়া পড়িলেন । 

বড় দাঁদার অযাচিত দীক্ষাল।০তু আঁমাব আক্ষেপ)! 
ঠাকুরের সাম্ত্বনা দান । 

বড় দাদার নিকটহইতে একখানা পত্র পাইলাম । তাহাতে তিনি লিখিক্সাছেন-_ 
২৩-২৬শে “দীক্ষা লাভের জন্ত অত্যন্ত ব্যাকুল অবস্থায় গোস্বামী মহাশয়ের কপার 
অগ্রহীয়ণ। উপর তাকাইয়। অপেক্ষা করিতেছিলাম । ইতিমধ্যে একদিন শ্রীযুক্ত রামানন্ৰ 

স্বামী (রামকুমীর বিদ্যার, ত্রাহ্মধন্ম প্রচারক মহাশয় ) হঠাৎ ফয়জাবাদে অয় আমাকে 
পুর্ধ্ কিছুমাত্র ন! বলিয়া, গুপ্তার ঘাটে বেড়াইতে নিয়া গেলেন। সেখানে তিনি আমার... 
অনিচ্ছাসত্বেও কানে নাম দিয়া বলিলেন,--' আমি তোমাকে দীক্ষা দিলাম । এই নাম জপ 
কর।”" আমি ইহ! দৈবনির্ধন্ধ ভাবিয়া, দীক্ষ। বলিয়াই মানিয়া নিয়াছি; এবং নিয়মমত জপ 

করিতেছি, উপকারও পাইতেছি। ৮ 

দাদার পত্রথানা পাইয়া মাথ] ঘুরিয়া গেল। প্রাণে অসম্ভ যাতনা হইতে লাগিল |). 

আমি অবিলম্বে গোস্বামী মহাশয়ের নিকটে পৌছিয়। পত্রথান। তাহার হাতে দিলাম । তিনি 

উহ পড়িয়া একটু হাসিমুখে আমাকে বলিলেন,_-এ তো বেশ হয়েছে ! যাক, হ"য়েতি 

গেল ! “ভগবান কতপ্রকারেই লোকের মঙ্গল করেন 

আমি । আপনি আগে আশ! দিয়! দাদাকে একটু জানালে বোধ হয় এরূপ হইত না। 
গৌোসাই। কেন? এ মন্দ কি হয়েছে? ঈশ্রেচ্ছায় যা হয় তাক্ষি কখন 

আন্দ হ'তে পারে? এ ত ভালই হয়েছে । রর 
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আমি। তাঁকে যদ্দি আপনি কৃপা না করেন তা হ'লে হবে না। আমি একাই আপনার 
কূপা ভোগ করতে চাই না। রী 

গোসাই। কেন? তার কাজ তিনি করুন, তোমার কাজ তুমি কর। ধাঁর 
যার কাজ তার তার কাছে। 

আমি ইহার পর আর কিছু না বলিয়া! কাদিতে লাগিলাম। পুনঃ পুনঃ মনে মনে 
গে(স।ইকে প্রণাম করিয়া, প্রার্থনা করিতে লাগিলাম__“ দাদাকে যদি দয়া! করিয়। শ্রীচরণে 
টানি! না আনেন তাহা! হইলে আমারও কিছুই প্রয়োজন নাই। দাদাকে ছাড়িয়া 
মুক্তিলাভেও আমার আকাঁজ্ক! নাই। *” গোসাই আমার পানে একটু সময় তাকাইফ! থাকিয়। 
চোখ, বুজিলেন। কিছুক্ষণ পরে আবেশ অবস্থায় ধীরে ধীরে বলিতে লাঁগিলেন-_ 

কুটি বৈদ্য গাছের শিকড়ের সহিত কোনও বস্ত্র মিলায়ে রোগীকে উষধ দিয়ে 

খাকেন রোশী লাক্গোথ হয় পলি উষবৈ ধর মধ্যে মার শিকড়টাই দেখে ; ; 
অন্য বস্তু দেখে না। একব্যক্তি ভাবল, “এ ত শিকড়েরই গুণ। তিনি বস্তুটি 
বাদ দিয়ে একটি রোগীকে সেই শিকড় মাত্র সেবন করতে দ্িলেন। সুতরাং 

রোগের আরোগ্য নাই । ইত্যাদি। 

এর &.পরে_ আবার বলিতে লাগিলেন_- এক ব্যক্তি ধানগাছ জন্মাবে স্থির কর্লে। 
অতি পুলএকটি উর্বর! ভূমি পেয়ে মনে করলে চাষার। অনুর্ববর। অপরিষ্কার 

দর্তে ধান ছড়াইয়। রাখে, তাতেই কেমন স্থন্দর ধান হয়। আমি এই সুন্দর 
ভূমিতে ধান বুনিতে দিব না; যেমন স্থন্দর সার মাটি তেমনি সুন্দর ধানের 

সার বুন্বো । সে তুষ ফেলে চাল বুন্ল। ধান বুন্লে অতি সুন্দর ফসল 

জন্মাত। চালে তাকিছু হবেনা । ইত্যাদি। 

অম্পষ্টভাবে এইপ্রকার আরও অনেক কথা বলিলেন। পরিক্ষার বুঝিতে পারিলাঁম ন! 

বলিয়। লিখিলাম না। এই সময়ে গোশ্বামী মহাশয়ের চক্ষু দিয়! খুব জল পড়িতে 

লাগিল। কিমৎকাঁল পরে চোখ মুছিয়!, মাথ। তুলিয়া, আমার দিকে তাকাইয়। বলিলেন-_ 

তোমার ছুঃখিত হবার কোনও কারণ নাই। তাকে আমার নিকটেই আস্তে 

হবে। এই সাধনে ফল পাবেন না; তৃপ্তি ও লাভ করবেন না । , এখন সাময়িক 
একটু শাস্তি পেতে পারেন। এখন উনি এ সাধনই করুন; ওতে বেশ শিক্ষা 



১২২ শ্রীতীসদ্গুরুসঙ্গ | [১২৯৫ সাল। 

হবে। পরে অল্প সময়েই বেশ ফল পাবেন। তুমি কখনও তাঁকে নিরুৎসাহ 
ক'রো না। খুব উৎসাহ দিয়ে পত্র লিখ । 

আমি । দাদার আস্তে হবে, তবে অনেকট! সময় নষ্ট হইল। 

গৌসাই। না, এ নষ্ট নয়। এতে তাঁর উপকারই হবে। আর এ ঘটনায় 

তোমারও খুব উপকার হবে। তা তুমি শীগ্রই জান্তে পার্বে। নির্গিষ্ট 
সময়টি অতীত হলেই বুঝবে, এ ঘটনায় তোমার দাদারও কত উপকার হয়। 

বিদ্যারত্র মহাশয় দাদাকে দীক্ষা! দিয়! সময় নির্দেশ করিয়া বলিয়াছেন__« ছয় মাসে তুমি 

সিদ্ধ হইবে।» 

একমাসে সিদ্ধিলাভের উপায় নির্দেশ | 
খুব অল্পসময়মধ্যে সিদ্ধাবস্থা লাভ. করিরার একটি প্রণালী আজ গুরুদেব আমানি 2 

বলিয়া দিলেন। একমাসকাল কেহ ব্যবস্থাছরপস্দনীনে- ধঃকিগা নিদিষ্ট প্রিণালী অন্থসারে 

এ করিলে নিশ্চয়ই তিনি সিদ্ধলাভ করিবেন। শীঘ্র দেহত্যাগ 

১২৯৫, মঙ্গলবার; হইবে, যদি কাহারও প্রাণে এইরূপ আশঙ্কা হয়, সিদ্ধিলাভের পুর্বে 
ওলা ভিসেম্বর, দেরহত্যাগ হইতে পারে বলিয়া যদি কাহারও অন্তরে আক্ষেপ আসে, 

22 অনায়াসে তিনি ইচ্ছ। করিলে একমাসকাঁল নিয়মে থাকিয়া এই প্রণালী 

ধরিয়৷ সাধন করিতে পারেন; সিদ্ধিলাভ কর্বেন। নিয়মগুলি অত্যন্ত**ক্ত বলিয়া, 

কাহাকেও গুরুদেব জেদ করিলেন না, প্রাহার ইচ্ছা হয় এই মত সাধন 'কী্ভে- 
পারেন ৮ ইহাই মাত্র বলিলেন। নিয়মগুলি এই-- 

১। লোকসজত্যাগ । বিশেষতঃ জ্ীলোকের দর্শন, স্পর্শন, তাহাদের সম্থান্ধে 

শাবণ ও চিন্তাদি সম্পূর্ণরূপে বর্জনীয় । 

২। নির্জনে শুচিশুদ্ধভাবে দিবসে একবারমাত্র স্বপাক আতপাম্ন-আহার । 
৩। শয়নত্যাগ। ' অত্যস্ত অবসাদ বোধ হইলে নিতান্ত আবশ্যকমত, বাহুমাত্র 

উপাধানে ভূমিশয়ন । 

বাহিরে এইসকল নিয়ম পালনের সঙ্গে সঙ্গে, নির্দিষ্ট প্রকারে মুদ্রাবন্ধন এবং 
অহনিশি সিদ্ধাসূনে উপবেশনপূর্ববক প্রাণায়াম, কুস্তকসংযোগে প্রণীলীমত নামসাধন 
করিতে হুইবে। 



অগ্রহায়ণ । ] প্রথম খগু । ১২৩ 

এই প্রকার নিয়ম অবলম্বন করিয়া, একমাসকাল কেহ সাধন করিলে, নিশ্চয়ই ' 
তিনি সিদ্ধাবস্থা লাভ করিবেন। অন্ততঃ তিনটি দিনও যদি কেহ করেন, তিনি - 
সাধারণের দুর্লভ কোনও একটি বিশেষ অবস্থা লাভ করিবেন, ইহাতে আর কোনও 
সংশয় নাই। 

মদ্রাটি দেখাইয়া বলিলেন-_ এই প্রকার মুদ্রাবন্ধন ক'রে আসনে বসা অভ্যস্ত হ'লে 
কামক্রোধাদি রিপুগণ নিস্তেজ হয়; শরীর রসশুন্ত, পাধনোপযোগী সবল ও 
স্স্থ হ'য়ে খাকে। 

গেগারিয়া-আঁশ্রমে ঠাকুরের কুটীর | 

গণ্ডারিয়ার-আশ্রম সঞ্চারের কিছুদিন পরেই গোস্বামী মহাশয়ের আপনকুটার নিশ্মিত 

হয়। পেঁশলাহট ্ মহাশয় ইহা! প্রস্তুত করাইয়। দেন। আমবৃক্ষের 
উত্তর-পূর্ব কোণে, ৮ হাত অস্তরে এ ঘরটি অবস্থিত । 

ছোট কুটারথানা দক্ষিণদ্থারী, পূর্ব-পশ্চিমে লম্বা । টৈর্ঘ্যে ১০ হাত, প্রস্থে ৮ হাত মাত্র । 

মৃত্তিকার প্রাচীরে নির্মিত) চৌচালা, ছনের (খড়ের) ছাউনীতে আবৃত। কুটারের 

স্রশ্ণক্গীবঝি দক্ষিণদিকে মাত্র একটি দরজা এবং উহার পশ্চিমাংশে উত্তর-দক্ষিণের দেওয়ালে 

জন পি ছুইটি (১ ফুট প্রস্থ ও ১॥ ফুট লঙ্বা আমতনের ) গবাঙ্ষ। কুটারের 
ডিতন্টের্টুইটি প্রকোষ্ঠ । দরকার পূর্ব্ধার ধেঁষিয়! উত্তর-দক্ষিণে লশ্বা, একটি উচ্চ প্রাচীন 
সমস্ত যরখানাকেই পূর্বব-পশ্চিমে ছুইভাগে বিভক্ত করিয়াছে । পূর্বদিকের যোগপ্রকোষ্ঠে 

প্রবেশের একটিমাত্র ৪ ফুট লম্বা ২ ফুট প্রস্থ চৌকাটহীন সরু পথ; উহা ভিতরের দেওয়ালের 

উত্তরদিকে রাখ! হইয়াছে । এই প্রকোষ্ঠে বেলা ছুই প্রহরের সময়েও আলে! প্রবেশ 

করে না; অন্ধকারময়। ইহারই দক্ষিণের দেওয়াল সংলগ্ন, উত্তরমুখে গোস্বামী মহাশয়ের 

আসন রহিয়াছে । সম্মুখে মাত্র ধুনী; ঘরে আর কিছুই নাই। 

সাধারণতঃ, গোদ্বামী মহাশয় পশ্চিমদিকের ঘরখানাতেই বসিয়। থাকেন। পূর্বদিকে 
জঙ্ধকারষয় কুঠরীতে গোস্বামী মহাশয় পঞ্চমুণ্ড আসন করিবার সঙ্ল্প করিয়াছিলেন আসন 
রচনার আয়োঞ্দনও হইয়াছিল। কিন্তু হঠাৎ সে সঙ্বল্প ত্যাগ করিলেন। শুনিলাম, তিনি 

বলিম্মাছেন যে-_“ পঞ্চ-সুগ্ডাসন করিম! উহাতে একবার বিলে, এই স্থান ত্যাগ করিয়া, অন্তত 

আর কোথাও যাওয়ার উপায় থাকিবে না। সুতরাং উহাতে আর প্রয্নোজন নাই !? কিজ 



১২৪ শ্ীপ্ীসদ্গুরুস্জ । 1] ১২৯৫ সাল। 

পঞ্চমুণ্ডাসন না করিলেও দিবসের কোন কোন নিদ্দি্ই সময় ধন্িয়। শব আসনেই বসিতেন্। 
"গোস্বামী মহাশয়ের আশ্রমকুটীরের উত্তরদিকের দেওয়ালের বহির্গীত্রে শ্বহস্তে তিনি নিশান 

আকিয়। তছপরি শ্রীন্রীকৃষ্ণচৈতন্ত মহাপ্রভুর নাম, এবং আলনঘরের ভিতরে এ দেওয়ালের 

গাত্রে কয়েকটি উপদেশ চকখড়ির দ্বারায় লিখিয়। রাঁখিয়াছেন। 

(ক) কুটারের উত্তর দেওয়ালের বহির্গাত্রে__ 

ডি উীুইভতব০ত্ভ্ভল্তাল্লল 
ল্বন্বঞ ৪ 

(খ) কুটারের অভ্যন্তরে দেওয়ালের গাত্রে 

_. এইছ। দিন নাহি রহেগা। 
১। আতপ্রশংসা করিও না। 
২। পরনিন্দা করিও না। 
৩। অহিৎস পরমো ধর্ম | 
৪1 সর্বজীবে দয়া কর। 
৫1 শাস্ত্র ও মহাজনদিগকে বিশ্বাস কর। 
২৬। শান্ ও মহাজনের আচারের সঙ্গে যাহ মিলিবে 

না তাহা বিষবৎ ত্যাগ কর। 

৭। নাহৎকারাৎ পরো রিপুঃ। 
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গেগারিয়া-মাশ্রম | 





পৌষ ॥ ] প্রথম খগ্ড। ১২৫ 

সাধকের পক্ষে, প্রাত্যহিক প্রতিপাল্য বিধি । 

আজ আমার সাধন-জীবনের তৃতীয় বখসর আরম্ভ হইল। অপরাক্ণে গেগারিয়া-আশ্রমে 

২র| পৌধ, ১২৯৫) উপস্থিত হুইলাম। গোস্বামী মহাশগ্স সমাধিস্থ রহিয়াছেন, দেখিলাম 

রবিবার । কয়েকটি গুরুত্রাতা তাহার সম্মুখে স্থিরভাবে উপবিই আছেন। কিছুক্ষণ 

পরে গোস্বামী মহাশয়ের বাহস্ক-স্তি হইল। তিনি ধীরে ধীরে আমাদিগকে বলিতে লাগিলেন__ 
প্রাণায়ামের কাজ তোমাদের প্রায় শেষ হয়ে এসেছে । এখন সঙ্গে সঙ্গে কয়েকটি 

নিয়ম রক্ষণ ক'রে চল্তে চেষ্টা কর্বে । 
১। ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুশ, ব্যোম_-এইহ পঞ্চ ভূতে প্রণালীমত দৃষ্টি- 

সীধধন অভ্যাস করবে । 

_ভাক্ন্িয়ের শমুড৪৮৮-িস্তন্ প্রশান্তত। সর্বদা রক্ষা ক'রে 

টল্বে । 

৩। দম--ইন্দ্রিয়ের বিষয়হতে বেসমস্ত কুঅভ্যাস জন্মে, তা হ'তে মনটিকে 
নিবৃন্ত রাখ বে। 

স্পা | তিতিক্ষ।-সকল পকার হ্ঃখের অবস্থার্ই ক্ষমা, সহিষুত। অবলম্বন 

করবে |. 
ক্স উপরতি-_মৃত্যু ও পরলোক-চিন্ত। কর্বে। দেহ, বিষয়, সংসারাদি 

সমস্তই অনিত্য অসার-_ প্রতিদিন ভাববে । 
৬। দ্বন্দপহিষুণত|-_স্থথ ছুঃখ, মান অপমান, নিন্ন। পশংসা-সমস্ত বিরুদ্ধ 

আবস্থাতেও চিত্তের অবস্থা অবিচলিত, একই প্রকার স্থির রাখতে চেষ্টা কর্বে । 

৭ স্বাধ্যায়-_খষিপ্রণীত গ্রন্থপাঠ। মহাভারতের মোক্ষ-পর্বব, শ্রীমদ্- 

ভগবদগীত।--এসবহ,তে তন্ততঃ দু'একটি শ্লোকও প্রত্যহ পাঠ কর্বে | 

৮। সাধুসঙ্গ__ প্রত্যহ সাধু-দর্শন বা ধন্ম-বিষয়ে একটু আলাপ করবে । 
৯। দাঁন-__যার যেরূপ সাধ্য, অন্ততঃ একটি সঙ্কথাও, দান কর্বে। 

১০। তপশ্তা- সাধন, য। ক'রে থাক । 

প্রতিদিনই এ সকল নিয়ম রক্ষা কর্তে চেষ্ট। কর্বে । 



১২৬ শ্রীপ্ীসদৃগুরুসঙ্গ । [ ১২৯৫ সাল। 

প্রত্যহ এইসকল নিয়ম প্রতিপালন করিয়া চলা তো আনার পক্ষে একেবারেই অস্ভুব 

মনে হয়। গ্রতিদ্দিন এ.নিয়মগুলি অন্ততঃ ষেন একবার স্মরণও করতে পারি, এই আশীর্বাদ 
প্রার্থনা) করিক্। গুরুদেবকে প্রণাম করিলাম । কীণ্তনাস্তে আজ নাত্রি প্রায় স্টার সময়ে 

বাসায় আসিলাম । | 

স্কুলের পড়াত্যাগ ও পশ্চিমে যাওয়ার আদেশ । 
ধ্যান ও আসনের উপদেশ । 

কিছুকাঁলব।বৎ আমার বেদনা-রোগ অতিশয় বৃদ্ধি পাইয়াছে। দিন রাত অবিএস্ত 
দুঃসহ যন্ত্রণা আর আমি সহা করিতে পারিতেছি না। শরীরের বিষম ছুরবস্থ! দেখিয়া, 

শ্রীযুক্ত রামকুমার বিগ্তারত্ব মহাশয় আমাকে পড়া-শুন! ছাড়িয়া পশ্চিমে যাইতে বলিতেছেন । 
পড়াশুনার, আমারও একেবারেই মা বাড়ীতে থাকার “বর, 
কিছুদিন যাবৎ আবার লেখাপড়া আরম্ভ করিয্লাছি | রখ -পড়-শুনা বন্ধ করিলে দাদার! 
কি বলিবেন__সর্বদা ইহাই মনে হইতেছে। আজ অকণ্মাৎ বড় দাদার একথান। পত্র 
আসিয়। পড়িল। বিগ্যারদ্ব মহাশয় দাদার গুরু ; জানি না, তিনি আমার সম্বন্ধে দাদাকে 

কি বশিয়াছেন। বি্ছ্যারত্ব মহাশয়ের কথা উল্লেখ করিয়া, দাদ আমাকে লেখাপড়া বঙ্ধ 
করিয়া অবিলম্বে পশ্চিমে বাইতে লিখিয়াছেন। আমার বর্তমান দুরবস্থায়_ভগবানের আশ্চর্য 
করুণ ব্যবস্থা দেখিক্সা আমি একেবারে অবাক্ হইলাম । বিগ্ারত্ব মহাশয়ের তুকটে দাদার 
দীক্ষা গ্রহণের সংবাঁদ শুনিয়া, মনে বড়ই দুঃখ পাইক্সাছিলাঁম ;. গোস্বামী মহাশয় তখনই আঙ্কে 
বলিম়াছিলেন-_-“ এতে তোমারও খুব কল্যাণ হবে। তা তুমি শীঘ্রই জান্তে পার্বে।, 
গুরুদেবের এই কথ পুনঃ পুনঃ এখন স্মরণ হওয়ায়, আমার সংশয়পূর্ণ অবিশ্বাসী চিত্তকেও 
তাহার শান্তিপ্রদ শ্রীচরণে সংলগ্ন করিয়া দিতেছে । গুরুদেবের শ্রীচন্ণোদ্দেশে বারংবার 
গ্রণতিপূর্বক প্রার্থনা করিল।ম_-“ দয়াল ঠাকুর, এবারেই ধেন চিরকালেব মত লেখাপড়ার 
জলাঞজলি দিয়া, স্কুল-কারাগারহইতে উদ্ধার পাইতে পারি এবং তোমার সঙ্গ সতত লাভ 
করিতে পারি, ইহাঁই করিও |” 

দাদার পত্র পাইয়! অদ্ধ ঘণ্টার মধ্যেই লেখাপড়ার পুস্তকগুলি গুছাইয়৷ আটিরা বাঁধিয়া 
ফেলিলাম; বাসার সকলে স্কুল কলেজে যাওয়ার উদ্যোগ করিতে লাগিল, আমি পশ্চিমে 
যাওয়ার অনুমতির জন্য গেশ্রিকায় গোস্বামী মহাশয়ের নিকটে তলিলাম। শ্যামাচয়ণ পশ্ডিত 

মহাশয় পথে পাইয়া আমাকে বলিলেন" এ সময়ে গোস্বামী মহাশয়ের দর্শনলাভ সহজ 
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ইইবে, না।*. কারণ জিজ্ঞাসা করায় তিনি কহিলেন__“দিন রাতই আজকাল তিনি রর 
গ/সনের ঘরে বদ্ধ থাকেন। পঞ্চমুণ্ডাসনে একমাস কাল বসিয়! অতি তীব্র কঠোর সাধন 

্রিবেন। এই সময়ের মধ্যে বাহিরের লোকে তাহার দর্শন বড় পাইবেন না । সাধনের 

ভতরে ধাহার! আছেন তীাহারাও নির্দিষ্ট সময়েই মাত্র দেখা পাইবেন ।*» জিজ্ঞাসা করিলাম__ 

গৌসাইয়ের আবার পঞ্চমুণ্ডাসনে সাধন করিবার প্রয়োজন কি?” শ্রদ্ধেয় পণ্ডিত মহাশয় 
ধলিলেন--« তিনি বলিয়াছেন, পরমহংসজীর আদেশ।” গোস্বামী মহাশক প্রায় সর্বদাই 

এখন সমাধিস্থ থাকেন। পঞ্চমুণ্ডাসনে সিদ্ধ হইলে, পাঁচটি পরলোকগত মহায্স। গৌসাইয়ের 

দহ রক্ষণাবেক্ষণের জন্ত প্রতিনিয়ত নিযুক্ত থাকিবেন, প্রনকল আত্মা সকলপ্রকার 

গাপদ বিপদে ও প্রাকৃতিক ছুর্খটনা ছুদ্দৈব হইতে দেহটিকে রক্ষা করিবেন। বকৃসী দাদার 

কটু শুনিয়া বিস্মিত হইলাম। গোসাইয়ের এই অদ্ভুত সাধনচেষ্টা নাকি গুরুভ্রাতারা ও 
সণ জদী-তাউটি ঘনিষ্ঠ শিষ্যমাত্র অবগত আছেন। 
এসন্বন্ধে পরিষ্ষারক্্পে জানিতে আর্ত কৌতুহল রহিল। 

আমি গৌসাইয়ের দর্শন-প্রত্যাশা! মনে মনে প্রার্থনা করিয়া গেগারিয়া-আশ্রমে উপস্থিত 

[ইলাম। ৫1৭ মিনিট ভজন-কুটারের কাছে বসিতেই গোঁসাই ঘরহইতে বাহিরে আসিলেন। 

মুমুুক্ষে দেখিয়া আপনাহইতেই ডাকিয়া! বলিলেন- তোমার শরীর তো খুব কাতর 

দেখছি । এখন কি কর্বে, শ্হির করেছ ? 

আঞজার্ট দাদা পশ্চিমে যেতে লিখেছেন । তাই কি করবো ? 

গৌসাই। ই! এখন তোমার পক্ষে তাই তো করা উচিত। এবার বুঝি 
শরীক্ষ। ? তা কি কর্বে ? শরীর খারাপ ক'রে লেখাপড়াও তো ঠিক নয়। 

আমি। এবারেও যদি পরীক্ষা না দেই তা হইলে আর কখনও দিবনা। এখন আপনি 

7 বলেন! 

গেসাই। স্কুলে পড়ে কি হবে ? তুমিও যেমন ! শরীরটি নট হলে পাশ 

দিয়ে কি করবে ? বিদ্যালাভই উদ্দেশ্য ; সেটি হলেই তো হলো । যত বড় বও 

লোকের কথা শুনা যায়__মিল-প্রভৃতি_-অনেকেই স্কুলে পড়েন নাই। স্কুলে 

বা প'ড়েও বিস্তালাভ করা যায়; তুমিও তাই কর। স্কুলের পড়া তোমার পক্ষে 

হবিধার নয়। যাদের শরীর সুস্থ নয়, স্কুলের পড়া তাদের পক্ষে জীমি তো ভাল 

মনে করি না। আমাদের দেশে যেসব ছেলেপিলের ব্যারাম দেখা যায়”২ 
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মধিকাংশেরই স্কুলে পড়ে । আহার ক'রে অমনিই * ভাতে-মুখে ? স্কুলে দৌড়ে, 
সারাদিন অনিয়মিত পরিশ্রম করে, তার উপরে পরীক্ষার টিস্তায় মাথা নষ্ট করে। 

এসব কারণেই এত রোগ, এত অকাল জরা । তুমি তোমার দাদার কাছে চলে 

যাও--সেখানে তোমার শরীর মন সবই ভাল থাকবে । ওদিকে মধ্যে মধ্যে খুব 

ভাল ভাল লোকের দর্শনও পাবে । তোমার তাই ভাল । একটু থামিয়া পরে আবার 

বলিলেন_- তোমার দাদাকে এই সাধনের ভিতরের কোন কথা বলো না। ওসব 

বল্তে নিষেধ আছে । আর তীকে আমাদের সাধনের ভিতরে আন্তে কোন 

চেষ্টা ক'রে! না। ভার জন্য তৃূমি কোন চেষ্টাই ক'রে। না। তার সময় হ'লে 
তিনি আস্বেন। তোমার কোন চেষ্টারই দরকার নাই । আমাদের এ সাধন 

প্রচারের বস্ত্র নয়। যাঁর প্রয়োজনশ্তেপরুত্র্ই সময়মত তাবু শ্রিকটে-প্রাচার করেন । 
এই বলিয়া! গোস্বামী মহাশয় কয়েকটি লোকের অলৌকিকভাবে দীক্ষাগ্রহণের কথ। অতি 

সংক্ষেপে বলিলেন। তাহাদের নিজেদের মুখে সেসব কথ সমগ্াস্তরে স্থযোগমত বিস্তারি তরূপে 

শুনিয়। যথাযথ লিখিবার ইচ্ছ। রছিল। জিজ্ঞাস। করিলাম-__রামকুমার বাবু কিরকম ? তিনি 

কি ত্রাঙ্গসমা'জের সাধনছাড়। অন্য কোন প্রকার সাধন করেন ? 

গৌসাই। হা, তিনি অন্য সাধন করেন। কিন্ত শক্তি পাব..নাই । শক্তি 

পেলে গোপন করতে পার্তেন না । ত৷ প্রকাশ হ'য়ে পড়ত । 

আমি। রামকুমার বাবু সেদিন বলিলেন, “ তোমাদের সাধনে কোন দোষই নাই, উবে 

বড় বেশী প্রকাশ হ'য়ে পড়েছে, এই বা। সাধন গোপনেই রাখ তে হয়। 

গোৌসাই। তা তো ঠিক কথা ; কিন্তু শক্তি গোপনে থাকে না। আর সত্যের 

“মার নাই । সত্যবন্ত্র প্রকাশ করতে কাকে ভয় সত্য যা তা নিশ্চয়ই 
প্রকাশ পানে । উনি যখন শক্তি পাবেন তখন দেখবেন উহা গোপনে 

থাকে না। রামকুমার বাবুকে খুব ভক্তি শ্রদ্ধ। ক'রে; তিনি ভাল লোক । 
আমাদের এ সাধনে সকলকেই ভক্তি করতে বলে। রাস্তার মুটে মজবরকেও 

ভক্তি কর্বে। সকলেই ভক্তির পাত্র। অবিচারে যিনি যত সকলকে ভক্তি 
কর্তে পার্বেন তারই তত উপকার । 

জিজ্ঞাসা করিলাম-_ সাধনের নৃতন নিয়ম যা বলেছেন ত| কি আমি কর্বে। ? 
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*গোঁসাই । হা, তুমিও করবে, আসন এইরূপ করো ; আর এইখানে দৃষ্টি শ্ফির 
রেখে ধ্যান করো । এই বলিয়া, আসনটি করিয়া! দেখাইলেন, এবং ধানের স্থানটিও 
বলিয়া দিলেন । , 

আমি। ধ্যান কি ? ধ্যান কাহাকে বলে? আমি তে! কিছুই জানি না। কি ধ্যান 

কর্ব? 

গৌসাই। তচ্ছা, শাসন ক'রে বসে বসে নাম ক'রো, আর চোখ. বুজে দৃষ্টিটি 
এখানে স্থির রেখে! । পরে আপনি সব জান্তে পারবে । 

পিজ্ঞাসা করিল[ম-_চোখ, বুজে আবার ওখানে দৃষ্টি স্থির রাখ্ব কি প্রকারে ? 

গোসাই। চোখ. বোজ। থাকৃবে, মনটিকে এীস্থানে স্থির রাখ বে। 
আমি। কিছু না পেরে শুধু শুধু মন একটা স্থানে স্তির থাকবে 2 
গৌসাই। * অভ্যাস কফর্লেই কিছুকাল পরে নানারকম জ্োতি ও বরূপাদি 

দখতে পাবে । মনটিকে একট৷ স্থানে এখন স্থির রাখতে চেষ্টা কর। পরে 
তামার পক্ষে যা যা প্রয়োজন জান্তে পারবে । 

প্রকার আসনে বসা অভ্যাস হলে কি উপকার হয় জানিতে চাহিলাম । গৌসাঈ 
[াললেন__অম, উদরী, শোথ, বাত, পৈ্ভিকাদি এই আসনে বস্লে দূর হয়; 
আারও অপেক উপকার হয় । শভ্যাস করলে ক্রমে জান্বে । 

গুরুশিষ্য সন্বন্ধ | 

এক গুরুশক্তিই সমস্ত বিশ্বে ব্যাপ্ত । 

বড় দাদার আজ্ত একখানি পত্র লইয়া গোস্বামী মহাশয়ের নিকটে গেলাম । আশ্রমে 

পবেশমাজ্রই শ্ীধর ও লাল-প্রভৃতি সকলে বলিলেন_- গৌসাই খুব অন্ুস্থ । জ্বরে মাথা 

ধরাক্স প্রাক বেহা'স্ অবস্থায় শব্যাগত আছেন। আজ দেখা হইবে না। 

আমি কিছু না বলিয়া, বাহিরে আমগাছের ধারে চুপ করিয়া বসিয়! 

রহিলাম । মনে মনে গৌোসাইকে স্মরণ করিয়া দর্শনের প্রার্থন। করিতে 

শগিলাম। গৌসাই ভিতর বাড়ীতে কোঠাঘরে ছিলেন। গৃহের দ্বার রুদ্ধ, মা ঠাকুরাণী 

ইাত্রীযুত্ত। যোগমায়! দেবী মাত নিকটে ছিলেন। আমার খবর কেহই গৌসাইকে দেন নাই। 

ঘথচ মা ঠাকুরাণী অকস্মাৎ দরজা থুলিয়া শ্রীধরকে বলিলেন --শ্রীধরঃ গৌসাই বল্লেন- 

৪1 পৌষ, 

মঙ্গলবার । 



১৩৩ শ্রীশ্রীসদ্গুরুসঙ্গ । [ ১২৯৫ সাল । 

« কুলদ! বাহিরে অপেক্ষা করছে; তাকে ডেকে দাও।, আমি খবরটি পাইয়াই কোঠাতরে 

গেলাম; গৌসাই বিছানাহইতে উঠিয়। বসিলেন । বাম হন্ডে নিজের “ কপাটি? (কপালটি 

টিপিয়া ধরিয়া আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন__“ কি জন্য এসেছ ?+ 
আমি দাদার পত্রখান। পড়িয়া শুনাইলাম। মোট কথা এই লিখিয়াছেন__“ মহাখ্ম। 

ল্যাঙ্গ! বাব আমাকে বড়ই ভাল বাসেন। এক দ্িন তিনি আমাকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। 

আমি দুরহইতে তাহাকে নমস্কার করিয়। বলিলাম “বাবা, আমার বড় অবিশ্বাস। দয়! 

করিয়! আমাকে বিশ্বাস দিন।* ল্যাঙ্গা-বাব। তার মাথার জটাগুলি সন্মুখের দিকে কপালের 

উপর দিয়া ফেলিয়া, তাহার ভিতর দরিয়া আড়ে আড়ে খুব সন্গেহ দৃষ্টি করিয়া, আমাকে 

বলিলেন--আচ্ছা, বাচ্চা, আব. হো! গিয়া। তুমহারা! বিশ্বাস বন গিয়া। চলা যাও।” 

আমি অমনি বাবাজীকে নমস্কার করিয়া চলিয়। আসিলাম। এ্রদিনহইতে ভগবানের নাম 

পাওয়ার জন্ত আমার প্রাণ সর্বদা ছ ইস্কাত্বিভেস্ঞাগিল । আমি. কতুস্প্রু নামই জানি; 

কিন্ত তাহাতে কিছুই হইবে না, মনে হইল । কেহ আসিয়া যদি আমীকে ৭ গাছ গাছ, বলিয়াও 

জপ করিতে বলেন, তাহাই ভগবানের উদ্দেশে জপ করিয়া 'আমি কৃতার্থ হইব, মনে হইতে 

লাগিল। এই সময়ে বিদ্যারত্ব মহাশয় আসিয়। অযাচিতভাবে নাম দ্িলেন। ভগবানেরই 

ইচ্ছা মনে করিয়া, উহা আমি গ্রহণ করিলাম । এখন নাম জপ করিতে গিয়া আমি বুড়ী, 
ঘর, স্ত্রী, পুত্র, এমন কি নিজের দেহ পর্যন্ত ভুলিয়া যাই। এ রাজ্য ছাঁড়িয়! অন্ত একট! 

রাজ্যে প্রবেশ করি, আর আনন্দে ডুবিয়া অজ্ঞানের মত হইয়া পড়ি। ইহা কি নামেরই 

গুণ, না ল্যাঙ্গা বাবার কুপারই ফল, জানি না।” ইত্যাদি । পত্রখানি শুনিয়া গৌসাই - 

বলিলেন সুন্দর অবস্থা! শুনে বড় আনন্দ হ'লো। গতবারে তুমি তাকে 

বড় ভাল চিঠি লেখ নাই । এ চিঠি আমি তোমাকে যে ভাবে লিখতে ব'লে- 

ছিলাম সেরূপ হয় নাই । এ সময়ে তোমার মন যেরকম ছিল তাতে এরূপ না 

লিখে পার না, তা ঠিক । যাক্, এখন গিয়ে ভীকে খুব উৎসাহ দিয়ে পত্র লেখ । 

তিনি যে সাধন করছেন তাই করুন, তাতেই ভার মঙ্গল হবে। ল্যাঙ্গা বাব 

একজন খুব উচু দরের সিদ্ধপুরুষ; তাঁর দৃষ্টির ফল অবশ্থাই পাবেন। বিশ্বাস 
লাভ হলেই অনেকটা হয়ে গেল। বিশ্বাসে অনেক দূর পর্যন্ত পৌঁছান যায়। 
শেষ অবস্থায় শক্তির প্রয়োজন হয়। শক্তির আবশ্যকতা বৌধ হ'লে তখন 

অন্যের কাছে যেতেই হবে। কিন্তু সে অবস্থাও ত সহজ নয়। 



পৌষ ।] প্রথম খণ্ড । ১৬১ 
*গোস্বামী মহাশয়ের শিরপীড়ার ক্রেশ দেখিয়া আমি উঠিতে উদ্যোগ করিলাম । আমার 

চান্স পাইতে লাগিল । বলিলাম- ভিতরে দারুণ ছ্রবস্থা ! এতকাল মআাপনার কাছে 

ছলাম $ এখন কোথা কি অবস্থায় গিয়া পড়িব ! কখন্ কি ক'রে ফেল্ব 1, 

গৌসাই আমার কথা শেষ না হইতেই বলিতে লাগিলেন ভুমি ত এখন গর্ভস্থ সন্তান ! 

তোমার আর চিন্তার কি আছে ? মা যেমন গভভস্থ সন্তানের অবস্থা টের পান, 

ন্তান নড়াচড়া করলে অমনি বুঝতে পারেন, গুরুও সেইপ্রকার শিষ্কতের সমস্ত 

অবস্থা, সমস্ত চেষ্টা সর্ববদা জাঁন্তে পারেন। সন্তান যতকাল ভূমিষ্ঠ না হয়, 
ততকাল তার কোন ক্ষমতাত ত থাকে না। মাযা কিছু আহার করেন তারই 

একটু একটু রস নাড়ীর ভিতর দিয়ে সন্তানের দেহে সপশরিত হয়; শুধু তাতেই 

গর্ভস্থ শিশুর পুষি হাতে থাকে । সেইনূপ গুরু যা কিছু লাভ করেন, শিষ্য শুধু 

তারই অংশ এয্লোজনমত পেয়ে থাকে । গুরুর উন্নতির সঙ্গে সঙ্গেই শিষ্যেরও 

উন্নতি। তার পর, ছেলে ভূমিষ্ঠ হলেও মাই তাঁকে আহার দেন ; প্রায়োজনীর 

সমস্ত যোগাড় করে, মাই তাকে লালন পালন করেন । যেপধ্যন্ত তার চলাফেরার 

খাওয়া দাওয়ার তেমন ক্ষমতা না জন্মে, ততকাল মা তাকে চোখের আড় 

করেন না, সর্বদা চোখে চোখে রাখেন । কিন্তু শিষ্য সিদ্ধ তাবস্থা লাভ করলেও 
সদ্গুরু তাকে ছাড়েন না, গুরু তাকে তখনও শিশুর মত কোলে নিয়ে থাকেন, 

সর্বদা সকল বিষয়ে গুরু শিষোর স্তবিধ। দেখেন । 

একটু থামিয়। আবার বলিলেন_ সংসারে যে সব মেয়ের সন্তান হয় তাদের গভস্হ 

সন্তান আপন আপন মা'র গভে থেকে সকলেই গায়োৌজনমত মা”র ভুক্ত বস্ত্র 

অংশ পায়। ছেলে ভূমিষ্ঠ হ'লেও সকল ম।-ই যত্রের সহিত সম্তীনের এতিপালন 
করেন। "এখন তোমার মা'র গর্ভে না জন্মালে কোন ছেলে আর বাঁচবে না, 
তার অন্ুবিধা হবে, অকল্যাণ ঘটুবে__এরূপ যদি মনে কর, তা ঠিক হবে না। 

মা যদি তেমন হন, তোমাদের মা অপেক্ষাও অধিক সহ যত্বে সন্তানকে লালন- 

পালন করতে পারেন। তাহ'লে তোমাদের অপেক্ষা ভালই হওরার কথা । 

মার শুশ্রাধায়ই সন্তানের বৃদ্ধি। মার গর্ভে জন্মে খুব ভাল শুতআীষা পেলে, 

সন্তান খুব ভাল হবে না কেন? সকলেরই যে এক মা হবে, এমন কিছু নয়। 



১৬২ শ্ী্ীসদ্গুরুসঙ্ । | ১২৯৫ সাল। 

ভিন্ন ভিন্ন মা'র গর্ভে সন্তান জন্মে সুখে স্বচ্ছন্দে থাকুক-__-ভগবানেরও এই ইচ্ছা! । 

তুমি ফয়জাবাঁদে যাঁও, বেশ উপকার পাঁবে। মধ্যে মধ্যে খুব ভাল ভাল লোকের 

দর্শমনও মিলবে । সকলকেই খুব ভক্তি শ্রদ্ধা করো । সাম্প্রদায়িকভাব রেখো না। 

জিজ্ঞাসা করিলাম-_-গুরুতে তেমন নিষ্ঠা না! জন্মান পধ্যস্ত অন্ত সাঁধুর সঙ্গ কর! ভাল? 
গৌসাই। অন্য কি? অন্য ভেবে অন্যের সঙ্গ করবে না। এক গুরুশক্তিই 

সমস্ত বিশ্বে ব্যাপ্ত হ'য়ে রয়েছে__-এই ভেবে সঙ্গ করলে, সকলের সঙ্জেই উপকার 

পাবে । রক্তাধারে রক্ত থাকে ; তাই ঝলে কি শরীরের অন্য স্থানে রক্ত নাই ? 

রক্তের আধার-__মুল স্থানই-_রক্তাধার । সেইস্থানহ'তে রক্ত সঞ্চারিত হয়ে, 

সমস্ত শরারে ব্যাপ্ত হয়ে পড়ছে । সমস্ত শরীরে যে রক্ত তাহ! এ রক্তাধারেরউ 
রক্ত । কিন্তু এ ঠিক্ ঘে, রক্তাধারে রক্ত না থাকলে শরীরের কোথাও রক্ত গাকৃতে 
পারে না। সমস্ত বিশ্বব্যাপী এক গুরুশক্তি | সঙ্ষীর্ভাব কিছু নয়ু। সক্কীর্ণভাবে 

বড় অনিষ্ট হয়। 

জিজ্ঞাসা করিলাম-_গুরুতে একনিষ্ঠতাও কি সঙ্কীর্ণ ভাব নয় ? 

গৌসাই। না, ওকে সন্কীর্ণ ভাব বলে না। যে রক্তাধারটি ভাল ক'রে জানে 

সে ইহাও জানে যে, এক রক্তাধারেরই রক্ত নান। পথ দিয়ে সর্ববশরীরে ব্যাণ্ড 

হ'য়ে পড়ছে । সে সর্ধত্র একই বস্তু দেখে । 

গৌঁসাই একটু থামিয়া আবার বলিলেন__ 

ওখানে গিয়ে সাধনটি গোপনে ক'রো । আর দাদাকে খুন উওুসাহ দিও । 

আপনাপন সাধন ভজনে নিরুৎসাহ কাহাকেও করতে নাই । ওরূপ করা বড় 

দোষ। যিনি যে পথেই চলুন না কেন, উৎ্ুসাহই দিতে হয়; কারুকে এই সাধন 
গ্রহণ করতে অনুরোধ করো না। তোমার দাদাকেও প্রায়োজনমত ভগবানই এর 
ভিতরে আন্বেন । ূ 

আমি । সমস্ত সাধনই কি গোপনে করতে হবে? 

গোসাই। যত দূর পারা যায়। এসব গাপনেরই জিনিস। খুব সাবধানে 

থেকো । ৃ | : 
গৌষলাই এক হাতে মাথা টিপিয়। ধরিয়া, অর্ধ ঘণ্টারও অধিক সময় আমার সঙ্গে কথাবাত্ত 
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কহিজেন। দারুণ জ্বরে, অসহ্য শিরঃপীড়ায়, আশ্চধ্য স্কিরভাব দেখিয়া আমি অবাক হইলাম । 

বাসায় আসিয়া ঠিক করিলাম, শীব্রই বাড়ী বাইব। 

স্বপ্ন |--সাধন পাইতে মেজ দাদার ব্যস্ততা । 

বাড়ীতে আসিয়! তিন দিন থাকিলাম। একটি স্ব দেখিলাম__বেন মেজ দাদার নিকটে 
উপশ্থিত হইয়াছি ; তাহাকে দেখিয়া মনে হইল তিনি অন্তরে দুঃসহ কোনও যন্ত্রণায় অহনিশি 

জিয়া! যাইতেছেন। আমাকে দেখিয়া বলিলেন--? শাস্তি কিসে ভয়, 

বল্তে পারিস %? আমি বলিলাম--"'গোসাইয়ের আশ্রম নিলে শান্তি 

হয়। তিনি দীক্ষা দিলে সমস্ত যন্ত্রণার মল কাটিয়া যায়।" মেজ দাদ! 

গৌসাইয়ের আশ্রয় লইন্ে ব্যস্ত হইয়। বলিলেন-_- তিনি কি আমার মত ঢোককে সাধন 

দিলেন 7? আমি বলিলাম__ তিনি বড় দয়াল; প্রীর্গা হালে নিশ্চয়ত দিবেন ।” এইটুকু 
বলার পরেই নিড্রাভঙ্গ হইল। 

সউ পৌব, 
শনিবার । 

মুঙ্গের যাইতে আদেশ । 

আগামী কল্য পশ্চিমে যাউব। গোস্বামী মহাশয়ের নিকট হইতে অম্থমতি লহুতে 

১২ই পৌস, গেগারিয়া-আশমে আসিয়া পৌছিলাম। োসাহ অস্রস্ত । শুনিলাম, 

বুধবার । তৎ্কাঁলে কোঠাঘরে ধ্যানস্থ আছেন। 

আমি গিয়। দরজার বাহিরে প্রণাম করিতে, তিনি চোঁথ, মেলিয়া চাঁছিলেন। নিজ আসনের 

একপাশ দেখাইয়া বলিলেন-__ এখানে ঝসো”। আমার সঙ্কো5চ বোধ হওয়ায় যেঝেতেই 

বসিলাম কিন্তু তিনি বারংবার জেদ করিতে লাগিলেন দেখিয়া, অসনের একধারে আন্ত) 

একখানা আসন নিয়া বসিলাম। তিনি আবার ধ্যানস্থ হইয়া পড়িলেন, কথা বলিবারও 

অবসর পাইলেন না। এ সময়ে আর কথাবার্তী বলাও ঠিক নয় ভাবিয়া, আমি বাহিরে 

আদিবার উদ্োগ করিলাম । প্রণাম করামাত্র ধ্যাঁনভঙ্গ হইল। আমাকে বলিলেন. 

কি? কবে যাবে স্থির করেছ ? 
আমি। আজ রাত্রে। 

গৌসাই। তা হ'লে এখানেই এসে থাক না % দোলাইগঞ্জ ষ্টেশন খুব নিকটে ; 

এখান থেফে যাবার স্থবিধা হবে । রা 

 আঁমি। একেবারেই টিকিট করিয়া যাইব । এখানহইতে সে সুবিধা নাই। 
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গোসাই। এখানথেকে নারায়ণগঞ্জে গিয়ে না হয় টিকিট করবে, সময় যথেষ্ট 

পাবে; তাতে আর অসুবিধা কি? 
আমি। আর কখনও ওরাস্তাক্গ চলি নাই; তাই একেবারে সোজা টিকিট করিয়া 

থাংয়াই সুবিধা মন করি। 

গোসাই। তোমার আশঙ্কা যখন হ'চ্ছে, তখন তাই কর। একটু তাড়াতাড়ি 
সুল্বেড়ে যেতে চেষ্টা করো -টেণ “মিস্ হতে পারে। কল্কাতা গিয়ে 

বেশী দিন গেকে! না; একদিন বিশ্রাম করো; না হ'লে রাস্তার অসুবিধা হতে 

পারে । তোম।র গেজদা বুঝি মুলেরে আছেন? মুঙ্গের বড় সুন্দর স্থান। 

এখন কিছুকাল গিয়ে ভারই কাছে থাক; সেখানেই এখন তোমার থাক। 

পগ্রায়োজন । বেশ খাকাবে, উপকার পাবে । পরে কফয়জাঁবাদ যেও । উৎসাহের 

সহিত সাধন ভজন করো ; তা হ'লে সব বুঝতে পারবে । কোনও চিন্তা করো না। 

ভয় কি? 
আমি এই সময়ে একশিশি জলে গৌসাইয়ের পদাস্্লি স্পশ করাইয়া চরণমূত করিয়। 

লইলাম। চরণাশৃত দিতে দিতেই গৌঁসাই বাহ্াজ্ঞানশুন্ হইলেন । গৌসাইকে সমাধিস্থ 
দেখির'। আমি প্রণান করিয়া চলিয়া আসিলাম । 

আঅন্ডি প্রত্ভাষে উঠিয়া ফুলবেড়ে ঢাকা ১ ষ্টেশনে রওনা হইলাম । নবাবপুরপধ্যস্ত 

পৌছিতে গাড়ী ছাড়িয্সা দিল। টে“ মিস্ঠ হইল । গৌসাইয়ের কথা"ত কাজ করিলে আর 
এ দছুন্ভোগ ঘটিত না । | 

একটি মেমের মহত্ত্ব ।. 

মেষ পাত্রিতে দোলাহগঞ্জ ষ্টেশনে পৌছিয়া গাড়ীতে উঠিলাম। নারারদগঞ্জ ই্ীমারে 

১৪ই পৌষ, একটি মেমের আশ্চধ্য দয়! €দখিয়। অবাক্ হইলাম । গ্বীমার সারাদিন 

শুক্রবার । পঞ্মানদীর উপর দিয়া চলিয়া, সন্ধ্যার সময়ে গোয়ালন্দ পৌছিবে। সহসা 

পথিমধ্যে একটি অসহায় নীচজাতীয়। অত্যন্ত দরিদ্রাবস্থাপন্না বুদ্ধার বিষম ওলাউঠা 

হইল । জাহাজের কর্তীরা তাহাকে চড়ার উপরে ফেলিক্সা যাইতে পরামর্শ স্থির করিল। 

বাঙ্গালী বাবু ভ্রাতার্রা অবিলম্বে সংক্রামক রোগীকে সরাইতে উৎসাহ দিতে লাগিলেন । একটি 
মেম তখন কাঁহাকেও কোনও কথ] না বলিয়া, রোঁপিলীকে কোলে তুলিয়া লইয়। নীচে চলিয়! 
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গেলেন । দান্তবমিজড়িত ময়লা কাপড় চোঁপড় ফেলিয়া দিয়া, আপন মূলাবান্ বক্সাদি 

তাহার ব্যবহারে দিয়া, শ্বহস্তেই সেবা! শুশ্রষা করিতে লাগিলেন । জাহাজের কবর্ডীদের 

নানাপ্রকারে বুঝাইয়া, তাহাদিগকে তাহাদের সঙ্গল্লহইতে বিরত করিলেন । মেমের সেনা- 

শুশ্রাধা ও 'ওষধাদির ফলে রোগিণী ক্রমে অনেকটা শ্তস্ত হইল ।: দেশীয় লোকের যে অবস্থায় 

সহাম্ৃভৃতি হইল না, উচ্চবংশীয়া, অবস্থাপনা খাসবিলাতী মেমের সেস্তলে এরূপ তআসামান্য 
দয়! দেখিয়া! আশ্চর্য্যান্থিত হইলাম। মেমটির সভিত আলাপ করিতে বড় ইচ্ছা হইল। 

আমি উদ্ধার কাছে গিয়! দীড়াইলাম। রোগিনীর সেব। করিতে কহিতে মেম আমাকে 

বলিলেন__“ ভাট, তুমি যীঘ্তত্রীষ্টকে মুভ্তিদাতা বলিয়া বিশ্পাস কর?" আমি বলিল1ম__? হা, 

তিনি মহাপুরুষ, মুক্তি দিতে পারেন । তাহার উপরে আমার খুবউ উচ্চ ভাব আছে।* মেম 

বলিলেন_-তুমি যাঁহাঁকে উচ্চভাঁব বলিতে, তাহা অপেক্ষা নীচ ভাব বীশুস্বীষ্টের উপরে 
কখনও মানুষের হওয়। সম্ভব কি ? তুমি তাঁকে মহাপুক্ষষ বল ।» বীশুশ্রীষ্টের প্রতি মেমের 

এই প্রগাঢ় নিষ্ঠা দেখিয়া বড়ই আনন্দ হইল। কিন্ত তথ আমি তাহার সঙ্গে তর্ক জুড়িয়। 

দিলাম । মেম্টি বিশেষ কোনও তর্ক না করিস কহিলেন--* লাই, সতা ব্ঝিবার জনা বভকাঁল 

আমি তর্ক করিয়া অযথা সময় নষ্ট করিয়াছি ; কিছু বুবি নাই ; শান্তিও পাট নাই । সতানজ্ত_ 

কখনও শুধু তর্কের দারা নিব্পিত হয় না। অসতাকেও তর্কের দ্রারা সত্য বলি বুঝাইয়। 

দেওয়। যায় । একমাত্র বিশ্বাসের দ্বারাই সত্যকে জানা যায়। যীশ্ডকে শিশ্বাস কর । তার 

কৃপায় স্কাহাকে জানিতে পারিবে ।» মেমের এই কথা কমটি আমার খুব ভাল লাগিল । 

সতীশের প্রতি গৌঁপাইয়ের কৃপা । 

প্রত্যুষে কলিকাতায় আসিয়া পৌছিলাম। শ্রীযুস্ত বিধুসভুষণ মজুমদার, জ্ঞানেন্্রমোহন 
১৫ই পৌষ, দন্ত, এবং সতীশচন্ত্র মুখোপাধ্যায়ের সহিত সাক্ষাৎ হইল। ইহার! 
শনিবাক্স। সাধারণ ব্রাঙ্গসমীজের « গৌড়!” ব্রা্গ ছিলেন, কিছুকালযানৎ গোস্বামী 

মহাশয়ের কাছে সাধন গ্রহণ করিয়াছেন। অল্পদিনের ভিতরেই গোস্বামী মহাশয়ের উপরে, 

ইহাদের অসাধারণ নির্ভর ও ভক্তি জন্মিয়াছে, আলাপে জানিলাম।  সতীশের ব্যক্গিত 

ভ্রীবনের একটি ঘটন! তীহারই মুখে শ্রবণ করিয়া অবাক হইলাম । সতীশ বলিলেন--_ 

« ভাই, যৌবনের প্রারস্তহইতেই রিপুর উত্তেজনায় গ্রড়িয়া কত কাই না করিয়াছি! সাধন 

গ্রহণ করিয়া ভাবিলাম, এবারে সকল উৎপাতহইতে নিষ্কৃতি পাইলাম'। কিন্তু কাজে 

তাহার কিছুই হুইল না, বরং ওসব আরও বহুগুণ বৃদ্ধিই পাইল। গোস্বামী মহাশয়ের 
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উপরে আমার ভয়ানক অভিমান আসিতে লাগিল। এই সময়ে একদিন সাধন করিতে 

বসিয়াছি, অকল্মাৎ অদম্য উত্তেজনায় অধীর হুইয়। পড়িলাম। তখন “সাধন আর করিব 

নাঃ, “পগৌসাইয়ের কাছেও আর যাইব না, এইপ্রকার ভাবিতেছি, এমন সময়ে অন্ত 

ঘরহইতে গৌসাই পুনঃ পুনঃ আমাকে ভাকিতে লাগিলেন। নিকটে বাইবামাত্র তিনি 

আমাকে খুব স্নেহের সহিত বলিলেন--“ সতীশ ! আমার মাথায় একট্র তেল দিয়ে 

দেও তো? । আমি, নিজের ছুর্দশার কথ! ভাবিয়া, অভিমানের সহিত একটু তেজ করিয়! 

বলিলাম-_“ না, তা আমি পার্বে। না।, গোসাই একটু হাঁসিয়। আবার বলিলেন-_ 

“রাগ্ করছ কেন? মাথাট। জমার জ্র'লে যাচ্ছে, একটু তেল দিয়ে দেও না, 
এসো |” আমি এক গণ্ডয তেল লইয়া গৌসাইয়ের মাথায় দিতে লাগিলাম। মাথায় 

তেল দেওয়া গৌসাইয়ের কোন কালে অভ্যাস নাই; অথচ, আমাকে বলিতে 

লাগিলেন--' দেও, দেও । আমার মাথা ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে! সেই সময়ে আমার 
যে একটা কি অবস্থা হইল জানি না-_শরীর পুনঃ পুনঃ রোমাঞ্চিত হইতে লাগিল, আমি 
কাপিতে লাগিলাম। সম্মথে চাহিয়া দেখি, আজপর্যান্ত যতগুলি স্ত্রীলোকের উপর আমার 

কুভাব হইয়াছে, একটি একটি করিয়া তাহার। কামোনাত্ত। হইয়া আমার দিকে আমিতেছে 

এবং পাঁশ কাটাইয়! চলিয়। যাইতেছে । ভয়ে ও লজ্জায় আমি জড়সড় হইতে লাগিলাম। 

তখন গৌসাই বলিতে লাগিলেন“ দেও, বেশ ক'রে দেও; যতটা তেল আছে 

সবটাই বেশ ক'রে ধীরে ধীরে বসিয়ে দেও ।”" আ্ীলোকগুলি কি ভাবে কোন্ 
দিক দিয়া আসিয়া কোথায় যে গেল তাহা লক্ষা করিবারও অবসর পাইলাম না । 

একটা কেমন যেন নেশায় আচ্ছন্ন ছিলাম । সকলে চলিয়! গেলে পরে গৌসাই বলিলেন-_ 

' সবটা তেল শুষে গেছে? তা হলে যাও ।: জাগ্রত অবস্থায় এইপ্রকার অদ্ভুত 
স্বপ্নুবৎ ব্যাপার দেখিয়া আমি হতবুদ্ধি হইয়া গেলাম। তেলের.দিকে বা গৌসাইয়ের মাথার 

দিকে মনোষোগ একেবারেই তথন ছিলনা । গোৌসাইয়ের কথা শুনিয়া আমার চমক্ 

ভাঙ্গিল। তখন মাথার দিকে চাহিয়া দেখি--একবিন্দুও তেল নাই। সেইদিনহইতেই 

কিন্ত আমার কাঁমভাব একেবারেই নষ্ট হইয়া গিয়াছে, কখনও যে ছিল তাহাও এখন কল্পন৷ 

করিতে পারি নাঁ। এই ঘটন! মনে পড়িলেই আমার কান্ন' পায় । কেবল ইহাই মনে হুয়, 

আমার যন্ত্রণ! দেখিয়া! দয়া করিয়া গৌোসাই আমার সমস্ত কুভাবগুলি নিজেই মাথা পাতিম়! 

নিলেন । 



পৌম। ] পথম খনি । ১৩৭ 

আদেশ-লঞ্সনে ছুর্ভোগ | রঃ 
দুই দিন কলিক তায় থাকিগা হাবড়া ষ্টেশনে গিয়া যুঙ্গেরের টিকিট করিলাম । 

অমনই গাড়ীর ধনী বাধিল, উদ্ধশ্বাসে দৌড়িয়া গাড়ীর সম্মুখে গেলাম । 

গাড়ীর দরজ| প্ুর্কেই বন্ধ হইয়াছিল। ট্রেণ “ফেল * হইলাম বুঝিয়া, 
হুতবুদ্ধি হুইয়া দাঁড়াইয়া! রহিলাম। একটি ভদ্রলোক আমার সেই ছুর্দশ! দেখিয়!, চীৎকার 

করিয্লা বলিলেন--£ উঠুনঃ শীঘ্র উঠে পড়,ন; দরজ। খুলে দিচ্ছি ।* আমি অমনই চলম্ত 

গাড়ীতে লাফাইয়। উঠিল।ম ৷ রাত্রি ১২ট।র সময়ে মুদের পৌছিলাম। 
একখানা এক্কাগাড়ী ভাড়। করিকা মেজ দাদার বাসায় চলিলাম। উপস্থিত হইয়া 

জানিলাম--' মেজ দাদ নন্যবাঁসায় উঠিগ্না গিয্লাছেন। সহরে একবণ্ট। কাল ঘুরিয়াও 

মেজ দাদার নুতন বাসার কোনও খোঁজ খবর পাইলাম না। এক্।ওয়ালা বিরক্ত" হইয়! 
আমাকে জোর করিয়া পথের মধ্যে একট! স্থানে নামাইয়া দিল। তাহাকে আমি 
একটি পয়সাও দিলাম না। মেট গাঠুরী ও বিছান! ইত্যাদি লইম্। বড় রাস্তার উপরে, 
সেই 'মন্ধকার রাঁজিতে অদ্দঘন্টা কাল একটা স্থানে বসিয়। রহিলাম। গুরুদেবের কথামত 

একদিন মাত্র কলিকাতায় 'অপেক্গা করিয়। আদসিলে এই ছুর্ডেগ হইত না, মেজ দাদাকে 

পুরাতন বাসাতেই পাইতাম, পরে বুঝিলীম। যাহ! হউক, রাত্রি ২টার সময়ে বিপন্ন 

হইয়া গুরুদেবকে স্মরণ করিতে লাগিলান। তাহার অপরীসীম কপার গুণেই হউক, 
অথব। আকম্মিক ঘটনাবশতঃই হউক, এই সময়ে একটি লোক আসিয়া আমাকে বলিল, 

এক্। বাবু! হিয়া কাহে বৈঠা হ্যায়? মুজরা চাহি?” আমি মেজ দাদার নাম ও 

পরিচয় দিয়া! তাহাকে বলিলাঁম__« আমাকে ভাহার নুতন বাপায় পৌছাইয়া দিতে পার ?, 

মুটে বলিল--“ বাবু কো! হম্ পচান্তা হ্যায় । চলিয়ে 1” অতঃপর আমি তাহার পশ্চাৎ 

পশ্চাৎৎ চলিয়া! মেজ দাদার বাসায় পৌছিলাম। মজুরকে পয়সা দেওয়ার সময়ে অনুসন্ধান 

করিয়া দেখি, টাকার থ'লেটি নাই ! বুকের উপরে আটা কোটের পকেটে ৮টি রা 
ছিল; উহ্থার উপরে ছুইটি জাম! গায়ে থাকা সন্বেও থ'লেটি কি করিয়া! যে হারাইস্স 

গেল বুঝিলাম না! মনে হইল, একাওযালার উপর অতিরিক্ত অত্যাচার করায় টি 

কুূপ। করিয়! আমাকে এই দণ্ড দিলেন। সমস্তটি রাস্তায় অন্য একটা শক্তির খেল! 

হইয়া গেল, দেখিয়! গৌসাইয়ের উপরে আমার চিত্ত অধিকতর আকৃষ্ট হইয়া! পড়িল। 

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘটনার ভিতর দিয়! নানাপ্রকার অবস্থায় ফেলিয়া যে ভাবে তিনি তাহার চরণে 

এই চিত্তটিকে টানিঘ। লইতেছেন, ভা বয়া অনাক্ হইতেছি। 
৯৮ 

১৮ই পৌম। 



১৩৮ শ্রীপ্ীসদগুরুসঙ্গ । [১২৯৫ সাল। 

১ম স্বপ্র-_কষ্টহাঁরিণীর ঘাটের সংলগ্ন গুপ্ত পথের রহস্য । 
গত কল্য বিকাঁলবেলা মেজ দাদা আমাকে কষ্টহারিলীর ঘাঁটে লইয়া গিয়াছিজেন। 

২*শে পৌষ, গঙ্গার উপরে এমন সুন্দর স্থান চক্ষে না দেখিলে আমি কল্পনাও 

বৃহস্পতিবার; . করিতে পারিতাম না। ঘাটটি যেন গঞ্জার মধ্যেই রহিয়াছে । ঘাটের 

১২৯৫ । দক্ষিণে বামে ও সম্মুথে কলকল রবে নিম্মল জলরাশি বেগে প্রবাহিত 

হইতেছে । বিশাল গঙ্গার অপর পারে কেবল কাল মেঘের মত পাহাড়-শ্রেণী দেখা ঘাঁয়। 

ঘাটে বসিয়া এত ভাল লাগিল ষে রাত্রিটি ওখানেই কাটাইতে ইচ্ছ৷ হইল। শ্সেহ- 
বশতঃ মেজ দাদা আমার সে সঙ্কল্পে সম্মতি দিলেন না। রাত্র প্রায় মটার সময়ে বাসায় 

আসিলাম। 

শেষরাত্রে স্বপ দেখিলাম--« বেলাবসানে কষ্টহারিণীর ঘাটে উপস্থিত হইলাম; ঘাটের 

ধারে ব্হুকাঁলের একটি পুরান পাক! পথ গঙ্গার ভিতর দিয়া কেথায় যেন চলিয়! 

গিয়াছে, উপর হইতে দেখিলাম। নদীর তল! দিয়। রাস্তা; উহার মধো প্রবেশ করিতে 

বড়ই কৌতুহল জন্মিল। আমি ধীরে ধীরে প্র পথ ধরিয়া চলিলাম। কিছুদুর অগ্রসর 
হইয়। অন্ধকারে কিছুই আর দেখিতে পাইলাম ন। চন্দ্র সুর্যের আলো! ওখানে প্রবেশ 

করে না। হাতে একটি মশাল লইদ্গা চলিতে লাগিলাম। রাস্তা ভয়ঙ্কর দুর্গম) 

জল কাদায় আমার উরুপধ্যস্ত বসিয়া ফাইতে লাগিল । নানাগও্রকার ধ্বনি ও ভয়ানক 
গগুগোল শুনিতে লাগিলাম। সম্মথে কি যেন একটা ভয়াবহ ব্যাপার ঘটিতেছে, মনে 
হইল । বোধ হইল বিস্তৃত গঙ্গার এক-চতুর্থাংশ পথ আসিয়াছি। ন্াস্তার ক্লেশে ও 

ব্ভীধষিকার আতঙ্কে আমার শরীর মন অবসন্ন হইয়া পড়িল; আমি আর অগ্রসর 
হইতে পারিলাম না । ছুঃখিত মনে কষ্টহারিণীর ঘাটে আসিয়া বসিলাম। এই সময়ে 

বারদীর ব্রহ্মচারী মহাঁশয়কে দেখিতে পাইলাম। তিনিও প্র পথে প্রবেশের উদ্ভোগ 

করিতেছিলেন। তিনি আমাকে দেখিয়। বলিলেন__-" তুই এখানে কেন ?* আমি জিজ্ঞাল। 

করিলাম_-”এই রাস্তাটি কোথায় শেব হয়েছে? আপনার সঙ্গে গিয়া দেখ্ব।* ব্রহ্মচাী 

মহাশয় কহিলেন-_-প তুই তা পার্বি কেন? বেণী দূরে এ পথে বাওয়! যার না__বন্ধ; 

আর ভয়ও আছে। ” আমি বলিলাম__” এ পথ বন্ধ হল কেন? কে বন্ধ করেছে?” 
ব্্মচারী-__” এই পথটি সোঁজা গলার মধ্যপধ্যস্ত। তার পর ওদিকে গিয়েছে ।* 

পথটি কোথায় গিয়েছে সমস্ত জানিবার জন্ত ইচ্ছ! প্রকাশ করায় তিনি 'ক্কপাপূর্বক 
আমাকে একখানি ডিঙ্গী নৌকায় ভুলিয়া নিয়া ঘাটের সোজ। গঙ্গার মধ্যস্থলে গেলেন। 
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পরে, পশ্চিমোত্তর কোণে কিছুদূর অগ্রসর হইয়া, নৌকা থামাইয়! বলিলেন-_-" কয়েকটি মহধি 
এবং প্রধান প্রধান যোগী পাহাড়ের পাশে গঙ্গার নীচে এইস্থানে একটি আশম করিয়া 

রহিয়াছেন। আঁশ্রমটি খুব নিভৃত, বহুস্থান লইয়া বিস্তৃত। মহাঁপুরুষদের কয়েকজন শিষ্যমাত্র 
সঙ্গে আছেন। এই আশ্রমটির সহিত শ্রী গঙ্গারধারের পথটির যোগ আছে। এখানহইতে 
ভিতরে ভিতরে একটি গুপ্ত পথ গিয়া এর স্থানে এ পথে মিশিয়াছে। পাছে কেহ সেই গুপ্ত পথ 

দিয়া আশ্রমে আপিয়! প্রবেশ করে, এই আশঙ্কায় কর্তারা বড় রাস্তার স্থানে স্থানে কাদা জল 

দিয়া বিষম দর্গম করিয়া বাখিয়াছেন ; মধ্যে মধ্যে ভয়ানক বিষধর সর্পের আবাসও হইয়াছে । 
&ঁ বড় রাস্তা ধরিয়া, এই কারণে, কাহারও আর অধিকদূর অগ্রসর হওয়ার যো নাই ।”৮ 

আমি। « আশ্রমে প্রবেশর কি অন্ত পণ নাই ?” 

ব্রহ্মচারী । আরও ছু”টি পথ আছে, ত। জেনে তোর লাভ কি? ওপণে শ্রব্শে করিতে 

তোর এখনও ঢের দেরী । £ 

আমি । আপন দয়া ক'রে একটি পথ আমাকে দেখা"য়ে দিন। আমি এখন প্রবেশের 

চেষ্টা কর্ন না; পথটা! শুধু জানা থাকুক । : 

আমার কথা শুনিয়া ব্রহ্মচারী, নৌকাহইতে নামিয়া, গঙ্গার উত্তর পারে ঘাঁটের বিপরীত 

দিকে পাহাড়ে লইয়া চলিলেন; বলিলেন-_-" এই ঘে সুন্দর পাথরগুলি দেখিতেছিস্, 

ইছার নীচ দিয়! উহাদের আশ্রমের দিকে একটি বান্তা আছে। চল্, সেই পথে প্রবেশের দ্বার 

তোকে দেখাইয়! দি।” এই বলিয়া, কতকদূর অগ্রসর হুইয়।, ৮1৯ ফুট লম্বা, অর্দ হস্তেরও 

কম প্রশস্ত, একটি ফাটা স্থান দেখাইয়া বলিলেন-_-“ এই যে পাথরের চটাঙ্গের ভিতর 

দিয় ফাক দেখছিস এই একটি পথ।” আমি উহার ভিতরে দৃষ্টি করিয়। দেখিলাম, 

কোনও স্থান অত্যন্ত গভীর অন্ধকারময়, কোন কোন স্থানে জলস্ত কয়লার মত অগ্নি 

জলিতেছে ;) আবার কোন কোন স্থানে অনবরত ধুম নির্গত হইতেছে । ব্রহ্মচারী 

বলিলেন -_-“ এই পথটি সহজে কাহারও নজরে পড়ে ন7া। দিনের বেলাম্স সামান্য সামান্ত 

ধোয়। উঠিতেই মাত্র দেখা যাযম়। যতই রাত্রি অধিক হয়, এই সমম্তটা চটাঙ্গের ফাঁক 
অগ্নিময় হইয় যাঁক্স। বছুদুূরহইতেও এই অগ্নি লোকের চক্ষে পড়ে । তোর যদ্দি ইচ্ছা হয়, 
এই আগুনের ভিতর দিলনা আশ্রমে গিয়া প্রবেশ কর্!” 

আমি সেই অগ্নি দেখিয়া ভয় পাইয়া বলিলাম-_- এর ভিতরে আমি যাইতে পারিব না। 

অন্ত পথ বলিয়া দ্িন।* ব্রহ্মচারী আমর এ কথায় অত্যন্ত বিরক্ত হুইক্। বলিলেন-_ বটে ? 
পথের নাব্্ খোজ. নিচ্ছিলি, যা এখান হ'তে চলে যা?” এই বলিয়া তিনি আর 
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তিলাধ্ধ বিলন্ব ন। করিয়া গলার পারে যাইয়া! নৌকাঁক্স চড়িলেন এবং নৌক। ছাড়িয়া দিলেন। 

নৌক। যেদিকে যাইতে লাগিল, তীরে তীরে, আমিও সেইদিকে ছুটিলাম। ত্রঙ্গচারী চীৎকার 
করিয়! বলিলেন, “ এখন চলে যা, চলে যা ।” ্ 

এই শব্দ শুনিয়াই আমার নিদ্রাভঙ্গ হইল। ্বপ্নদৃষ্ট বিষয়গুলি পরিক্ষার যেন চক্ষে 
ডাসিতে লাগিল। সকাল বেলায় উঠিয়া! মেজ দাদাকে জিজ্ঞাসা করিলাম-_ কষ্টছারিণীর 
ঘাটের নিকটে কি কোন পুরাতন গুপ্ত নাস্তা আছে ?, মেজ দাদ বলিলেন--৭ হা, নবাবী 

আমলের একটি পথ আছে। তা বহুকাল একেবারে বন্ধ।” আমার বড়ই কৌতুহল 

জন্মিল। পথটি দেখিতে বিকল বেল! মেজ দাঁদার সঙ্গে কষ্টহারিণীর ঘাটে গেলাম । দেখিঙ্গা 

কতকক্ষণ একেবারে অবাক্ হইয়া বসিম্াা রহিলাম। কষ্টহাঁরিণীর ঘাটের প্রায় ৫০৬০ হাত 

দক্ষিণে এই পথটি রহিয়াছে। ক্রমশঃ নীচু হইয়া রাস্তাটি একেবারে গঙ্গার ভিতরে গিয়। 
প্রবিষ্ট হইয়াছে । জল এ সময়ে কম বলিয়া, রাস্তাটির উপরকার প্রকাণ্ড খিলান ক্রমশঃ 

যে লপ্বাভাবে গঙ্গার গণ্ডে গিয়া প্রবেশ করিয়াছে, ঘাঁটহইতে বেশ স্পষ্টই দেখা যায়; কিস্ত 

এই খিলান রাস্তা কোথায় গিয়া যে শেষ হইয়াছে, কেহ বলিতে পারিল না। শুন্লাম, 

কিছুকাল পূর্ব্বে জেলার ম্যাজিষ্রেট “ডিয়ার সাহেব বনু অর্থব্যয়ে এই পথটি খুলিতে চেষ্টা 

করিয়! নিস্ষল হন। নানাপ্রকার ভয় ও বিভীষিক দর্শন করিয়া এবং বহুবিধ বাজনার 

আওয়াজ শুনিয়া; সুজুরের1 নাকি কাজ ছাড়িয়। পলায়ন করে। বড় বড় বিষধর সর্প উহার 

ভিতরে আছে, মনে করিয়া সাহেবও অসম্ভব সঙ্গল্পে ক্ষান্ত হন। অনেকেই বলেন যে, 
নবাবদের ছুঃসময়ে পলাইবার জন্য ইহ! গুপ্ত পথ ছিল; আবার কেহ কেহু এন্সপও অনুমান 

করেন যে খিলানের অন্দরে আবরণের ভিতরে থাকিয়া নিরাপদে ও স্বচ্ছন্দে বেগমদের 

পানের জন্ত কোনও নবাব একটি নিভৃত ও গুপ্ত ঘাট করাইয়াছিলেন | যাহা হউক, এ সম্পর্কে 

নিশ্চিত কোনও সংবাদ কেহই বলিতে পারিল না | 
২১% ২৫2 

পীরপাহাঁড় ও সাঁতাকুণু 
এই স্বগুদশনের পরহইতে মেজ দাদার সঙ্গে প্রায়ই কফির ঘাটে যাইতেছি। 

৯৩শে পৌজ, সন্ধ্যার পরে ঘাটের বিপরীত দিকে, গঙ্গার অপর পারে, পাহাড়ের উপরে, 

রবিবার। একট চঞ্চল অগ্নি নিত্যই দেখিতেছি। অগ্রিটি স্থির নয়) ননে হয় যেন 

৮।১৯ হত স্থান ব্যাঁপিয়া ছুটাছুটি করিতেছে । সহরের বাবুদিগকে এ বিষয়ে লিজ্ঞাঁসা 

করায় তাহার! বলিলেন-_' এ অগ্নি অধিক রাত্রে, অন্ধকার-পক্ষে বেশ পরিক্ষার দেখা ঘায়। 

আমরা ব্ছুকালঘাবৎ এই অগ্নি দেখিয়। আমিতেছি । কিসের অগ্নি, কোথায় অগ্নি, তাহ! 
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আমর! জানি না।+ আশ্চর্যের বিষক্স এই যে ন্বপ্ে ব্রহ্মচারী মহাশয় ঠিক প্র পাহাড়ের 

ষে স্থানে ফাট| চটাজ দেখাইয়াছিলেন, এই অগ্নি ঠিক সেই স্থানেই দেখিতেছি ! 
মেজ দাদার সঙ্গে এক দিন পীরপাহাড়ে বেড়াইতে গেলাম। মুঙ্গেরইতে পীর- 

পাহাড় বেশী দুরে নগ্ন। পীরপাছাড়ে উঠিয়া একটি কবর দেখিলাম। একটি 
মুনলমান ফকির ওখানে নমাজ পড়িতে আ(সম্াছিলেন; তাহাকে কবরটির বিষল্ষে 

জিজ্ঞাসা করার, তিনি বলিলেন-__“ বহুকাল পুর্বে এখানে কোনও একটি ফকির ছিলেন। 

ধর্মের ভন্ত ব্যাকুল হইয়া তিনি গৃহ পরিবার ও বিপুল সম্পন্তি পরিত্যাগপুর্বক এখানে 

আসেন । এখানে দীর্ঘকাল থাকি, তিনি কঠোর সাধন ভজন করিয়া পীর হন। 

দেহত্যাঁগ করিলে এখানেই তাহাকে কবর দেওয়া হয়। সেই অবধি তাহারই নামে এই 

পাহাড়কে পীরপাহাড় বলে। পীর সাহেব অদ্ভুতশক্তিশালী সিদ্ধপুরুষ ছিলেন ।» স্থানটি 

দেখিয়া বেশ আরাম বোধ হইল । প্রায় এক ঘণ্ট! কাল পীর সাহেবের কবরের পার্খে 

বসিয়া নাম করিলপাম। গুরুদেব একবার কথাপ্রসঙ্গে এই পীর সাহেবের প্রভাব সম্বন্ধে 

বলিয়াছিলেন-_-- একদিন গারপাহাড়ে বেড়াতে গিয়েছিলাম । অকস্মী চারিদিক্ 

অন্গকার করে ভয়ঙ্কর বাড বুগ্রি এল । বিষম বিপদ! চেয়ে দেখি কোথায়ও 

মাথা রাখ্বার একটু স্থান নাই। কি ভার করবো £ পীর সাহেবের কবরের 

পার্খে স্থির হথ়ে বসে রইলাম। ফকির সাভেবের আদ্ভুত প্রভাব! বুষ্টিতে 

আ।মার চার দিক্ ভেসে গেল, কিন্তু আমার শরীরে এক ফোটা জলও পড়লো না।? 

পীরপাহাড়ের কথা গুরুদেবের দুখে পুর্ধেই শুনিয়াছিলাম, এখন প্রত)ক্ষ করিয়া ক্কতার্থ 

হইলাম। ফকির সাহেবের কবর প্রদক্ষিণ ৪ নমস্কার করিলাম। বড়ই ভাল লাগিল । 
এস্থানে ভগবানের নাম করিয়া একটু বিশেষ অন্তভূতি হইল । গুরুদ্দেনকে একাস্ত মনে ন্মরণ 

করিয়া প্রার্থনা করিলাঁম--যেন এইনূপ নিঞ্জন পাহাড় পর্বতে থাকিয়া সাধন ভজন করিবার 

সুযোগ তিনি ঘটাইয়া দেন। 

পীরপাহাড়হইতে সীতাকুণ্ড অধিক দুর নয়। আমরা সীতাকুণ্ডে গেলাম । শুনিলাম 

সীতাদেবা এই কুণ্ডে শ্াদ্ধতপণাদি করিয়াছিলেন বলিয়া! কুণটির নাম সীতাকুণ্ড হইয়াছে। 
কুগুটি দৈর্ধ্যে প্রস্থে আন্দাজ ১০১২ ফুট হইবে । কত গভীর বুঝিলাম না। স্থানে স্থানে 

জলের নীচে প্রস্তর দেখা যাঁয়। অবিশ্রীস্ত অতুযুষ্ণ ফুটন্ত জল টগ্বগ করিয়া উঠিতেছে, 

হাতে স্পর্শ করিবার যো নাই। কুগুহইতে অভিরিজ্ঞ জল নিকাশের জন্ত একটি বাধান' 

নালা আছে। ফেহ ফুণ্ডে হঠাৎ পত়্িক্া গেলে তৎক্ষণাৎ তাহার মৃত্যু অবধারিত। 
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এইজন্য সেই চতুফোণ কুণ্ডের চারি ধারে লোহার “ রেলিং* (বেড়া ) রহিয়াছে । রামকুণ্ড 

ও ভরতক্ুণ্ড সীতাকুণ্ডের কয়েক হাত তফাতে। এসব কুণ্ডের জলঠাণ্ডা। সীতাকুণ্ডে 
উপস্থিত হওয়ার পরই আমার পিতৃপুরুষদ্দিগকে অকম্মাৎ মনে পড়িল। তাহার! যেন 
আমার হাতহইতে এই কুণ্ডের জল পাইবার প্রত্যাশায় এখানে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন, 

এই রূকম একট। ভাবে আমাকে অস্থির. করিয়। তুলিল। ইহা! কি স্থান প্রভাব না অগ্ঠ 
কিছু জানি না। শ্রাদ্ধভপপণার্দি আমি চিরদিনই কুসংস্কার বলিয়া মনে করি; কিন্তু আমি 

স্থির থাকিতে পারিলাম না। রামকুণ্ডে ও ভরতকুণ্ডে অবগাহনপূর্বক, কিয়দ্দ,রে 

সীতাকুণ্ডের নালায় গিয়া নান করিলাম। ন্ানে বড় আরাম বোধ হইল। পিতৃ- 

পুরুষদের স্মরণ কারয়। ২৪ গণ্ুষ জল দিতেই হুহছু করিয়া আমার কানন! আসিয়! পড়িল। 

ভিতরে একটা অপুর্ব শক্ত অনুভব করিতে লাগিলাম। যুগ-যুগাস্তহইতে সরলবিশ্বাসী 

নিষ্ঠাবান অদংখ্য লোকের যে ভাব্প্রভাবে এ স্থানের অধঃ উদ্ধ ও চতুঃসীমা পরিব্যাপ্ত, 

আজ বোধ হয় তাহাতেই আমার চিত্তকে এমন অভিভূত ও মুগ্ধ করিয়। ফেলিল। এই 

স্থানে গুরুদেবের কপার বিশেষ নিদর্শনও পাইলাম । 

স্বপ্নের সাফল্য । মুঙ্গের আগমনের সার্থকতা । মেজ দাদার 

সাধনপ্রার্থন। ও গৌঁসাইয়ের সম্মতি । 
মুঙ্গেরে আসিয়া! বড়ই আরামে দিন যাইতেছে । আজ মেজ দাদা আমাকে কথায় 

কথায় কহিলেন-_-? প্রাণে একটা শাস্তি কিছুতেই আসিতেছে না। কি করিলে প্রাণে 

শাস্তি হয়?” আমি অমনই বলিলাম“ গৌসাইয়ের আশ্রক্স নিলে. শাস্তি হয়। তিনি যে 

সাধন দেন তাহ গ্রহণ করিয়া সেইমত করিতে পারিলে, অন্তরে কখনও অশান্তি আসে না ।” 

মেজ দাদ বলিলেন_- তিনি কি আমার মত লোককে দীক্ষা! দিবেন ?? আমি বল্িলাম-_ 

* অপনি ভাল করিয়া একখানি পত্র তাহাকে লিখিয়া দ্িন। নিশ্চয়ই তিনি সাধন দিবেন।+ 
আমার কথামত মেজ দাদ গৌসাইকে পত্র লিখিলেন। অবিলম্বে উত্তর আদিল। 

গৌঁসাই লিখিয়াছেন--- 

শ্রদ্ধাস্পদেষু ! 
আপনার পত্র পাইলাম । আপনাদের মঙ্গল কামনা করিয়া! খাকি। আপনার 

ইচ্ছ! পুর্ণ হইবে ৷. যেপধ্যস্ত দেখা ন! হয়, মাঝে মাঝে কুশল সংবাদ জানাইবেন । 
কুলদাকে আমার আশীর্বাদ জানাইবেন। '. শুভাকাঙক্ষী 

| | শ্বীবিজয়কৃষ্ণ গোঙ্গামী । 
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গৌঁস।ইয়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ হইলেই মেজ দাদার আশ পুর্ণ হইবে, গৌসাইয়ের এইপ্রকাঁর-, 
আশ্বাসনাণী পাইয়া আমার আনন্দের আর সীমা রহিল ন1। পুর্ববদৃষ্ট ন্বপ্রটি আমার 
এইভাবে অক্ষরে অক্ষরে সত্যে পরিণত হইল দেখিয়! বড়ই বিস্মিত হইলাম । ফয়জাবাদে 
যাওয়ার চেষ্টা! হইতে বিরত করিয়া গৌসাই আমাকে তখন মুঙ্গেরে পাঠাইলেন কেন, 
তাহারও তাৎপর্য এতদিনে বুঝিলাম। এখন তে। দেখিতেছি দীক্ষাগ্রহণের পরহইতেই 

জীবনের বিশেষ বিশেষ ঘটনার অন্তরালে থাকিয়া গুরুদেব যেন ইচ্ছাঁশক্তির দ্বারা আমার 
সকল বিষয়েই স্থব্যবস্থ| করিতেছেন। ঘটনাবলীর প্রকৃত কারণ নির্ণয়ে অক্ষমতা নিবন্ধন 
বিস্ময়বশতঃই আমার এরূপ সংস্কার জন্মিতেছে_-না, যথার্থই এসব ব্যাপারে গুরুদেবের 

কোনও হাত আছে, পরিক্ষারদূপে বুঝিতে পারিতেছি ন।। চিত্ত কিন্তু গুরুদেব্র দিকে আপন! 

আপনিই টানে। | 

মুঙ্গেরে আসিয়া জল-বাযুর গুণে শরীর একটু সুস্থ আছে। প্রত্যহ গঙ্গা্!ন করিতেছি; 

সাধন ভজনেও উৎসাহ যেন দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে। শেষরাত্রে উঠিয়! প্রাণায়াম কুস্তক 

করি । অতি প্রত্যুষে হাত মুখ ধুইয়! আসনে বসি; বেল! ৭॥ ট1 পর্য্যন্ত ত্রাটক্ সাধন করিয়া, 

মেজ দাদার সঙ্গে চা পান কর্রি। পরে ৯॥ট| পধ্যস্ত আবার নাম সাধন করিয়া কাটাই। 

১০॥ টার মধ্যে আমাদের সানাহাঁর সব শেষ হুইয়াযায়। তৎপরে স্থিরভাবে আসনে অপরার 

৪॥ ট1 পর্ধ্স্ত বসিয়া! থাকি । স্কুলের কাজ সারিয়া মেজ দাদা বাসায় ফিরিয়া আসিলে, তাহার 

সঙ্গে কথাবার্তার দিন শেষ হইয়1 যায়। সন্ধ্যার পর রাত ৯॥ টা পথ্যস্ত বিশেষ আর কোনও 
কাজ হয় না। আহারাস্তে নিদ্রাবেশ না হওয়। পর্যন্ত সাধন করি! এইভাবে আমার সমন 
কাটিতেছে। 

২য় স্বপ্ন ।-_-ফুলগাছের অন্বাভাবিক ম্বৃত্যু | 
এই দ্ুই বৎসরের মধ্যে আমি কোনও বুক্ষের ডালা , পাতা, ফুল বা ফল ছিড়িয়াছি বলিয়! 

পৌবসংস্তাস্তি, মনে পড়ে না। জীবন্ত বৃক্ষের আমাদেরই মত অনুভব-শক্তি আংছ-__ 
১৯৯৫ । গোস্বামী মহাশয়ের মুখে ইহা! শুনিয়া আমারও তদবধি প্রবিষয়ে একটা দৃঢ় 

সকার জন্মিয়া গিয়াছে । গাছের ডালা- পাত কাহাকেও ছিড়িতে দেখিলে ভাল লাগে 

না; বড়ই কষ্ট হয়। এমন কি, মেয়ের! যেখানে রানার ন্ত তরকারী 'কুটেন সে স্থানেও 

থাকিতে পারি ন!; দেখিলে প্রাণে লাগে! মেজ দাদা কতকগুলি ফুলগাছ বারেন্দার ছাদে 

আমার কোঠীর সম্মুখে সাজাইয়া রাখিয়াছেন। প্রতিদ্দিন সকালে বিকালে এই গাছগুলিকে 
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আমি নিজ হাতে জল দেই। চাকরাণী ভুল দিতে চাক; কিন্তু তাহাতে আমার তৃপ্তি হয় না। 

আমাদের পার্শ্ববর্তী বাড়ীর বারেন্দার ছাদ আমাদেরই ছাদের একেবারে সংলগ্ন; উভয় বাড়ীর 

এক ছাদ বলেলেই হয়; মধ্যে সামান্ত ১॥ হাত উচ্চ একটি প্রাচীর দ্বার পৃথকৃ কর। আছে। 

পুলিশ ইন্স্পেক্টার শ্রীযুক্ত অধর বাবু পাশের বাড়ীতে থাকেন। তিনিও কতকগুলি সুন্দর 

সন্দর ফুলগাছ আনিয়া আমাদের ছাদের লাইন্ ধরিয়! সাঁজাইয়! রাঁখিয়াছেন। ছুই ছাদের 

ফুলগছের শোভ। দেখিয়া বড়ই অহ্লাদ হয়। রাত্রি ৩টার সময়ে নাম করিতে করিতে 

এক দিন নিদ্রাবেশ হইল। স্বপ্নে দেখিলাম-আমাদের ফুলগাছে আমি জল দিতেছি; 

অধর বাবুর ছাদের ৩টি ফুলগাছ অকম্ম(ৎ নড়িয়া উঠিল এবং আমাকে ভাকিয়া খুব 

কাতরভাবে বলিল--« ওহে ! আমাদের দিকেও একবার তাকাও । আমাদের অবস্থা দেখিয়। 

ভোমার কষ্ট হয় না? জলপিপাসায় আমাদের যে প্রাণ ঘায়। তোমার হাতে একটু 
জল চাই। না হ'লে আমর! আর বাচিবনা।* স্বপ্প দেখিয়াই জাগিলাম। মনি বড়ই 

অস্থির হুইয়া পড়িল। নাম করিয়! কোন মতে ভোর পর্য্যন্ত ক1টাইলাম। সকাল বেল। 

দেখি, সেই গাছ কয়টি বেশ সতেজ । ভাবিলাম. এলোমেলো স্বপ্র অনেক সময়েই তো 

দেখ। যায়, ইহাও বোধ হয় তাহাই ।” যাহা হউক মনের ভিতরে একট! খটুক। লাগায় 

অধর বাবুর চাকরাণীকে সকলগুলি গাছেই খুব প্রচুর পাঁরমাণে জল দিতে বলিলাম 
চাকরাণী তাহাই করিতে লাগিল। অপর বাড়ীর ছাদে যাইয়া নিঞ্জের হাতে জল দিতে 
আমার কেমন একটু সক্কোচ বোধ হইল। স্বপ্ন দেখার পরহুইতে প্রত্যহ সকালে উঠিষ্জা আমি 

এ গাছ কয়টি দেখিয়। আসিতেছি। আজ চতুর্থ দিন, সকালে উঠিয়। দেখিলাম, আশ্চর্য 
ব্যাপার--এক রাত্রিতে সেই ৩ টি তাজ! গাছই একেবারে শুকাঁইয়। গিয়াছে! এ কি অদ্ভুত 
ঘটনা, বুঝিতেছি না। কোন পারলৌকিক আম! আমার হাতে জলপ্রত্যাশায় এই ফুলগাছ 
কয়টি আশ্রয় করিয়া ছিলেন কি না জানি না। গাছ কয়টির অবস্থ! দেখিয়া অনুতাপে আমার 

অন্তর যেন দগ্ধ হুইপ! যাইতেছে । আমি গাছ ৩টির জীবনী-শক্তিকে উদ্দেশ করিয়া ৩ গঞ্ডষ 

জল উদ্ধদিকে ছিটাইয়! দিলাম ইহাতে আমার প্রাণের জালার কতক উপশম হইল। 

তয় স্বপ্ন । গঙ্গাসাগরসঙ্গমে যাত্রা । গুরুনিষ্ঠার উপদেশ। 
আজ অধিকরাত্রে স্বপ্প দেখিলাম ব্রহ্মপুত্র নদের তীরে বহুজনস্মাঁকীর্ণ একটি বাজারে 

৮ই মাঘ, ১২৯৫; : উপস্থিত হইয়াছি। নদীর পারে, বাজারের ধারে, অসংখ্য নানা রঙ্গের 
রূবিবার। ছোট বড় নৌক! দেখিতে পাইলাম। গোস্বামী মহাশয় একখানা প্রকাণ্ড 

ব্জরায় উঠি সমস্ত শিষ্যবর্গকে তাহাতে তুলিয়া লইলেন। গন্গাসাগরে যাওয়!ই আমাদের 
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উদ্দেণ্ত; গোস্বামী মহাশয়ের পুর্বকাঁর শিশেষ বন্ধু কোনও একজন মহাত্মা আমাকে 

ইঙ্গিত করিম! বলিলেন_ তুমি আমার নৌকায় এস না? খুব আরামে যানে । আমিও .. 

তো গঙ্গামাগরেই যাইতেছি।' আমি তাহার কথ গ্রাহ্ করিলাম না। তিনি শীপ্প ষাইবেন 

বলিয়া ছোট নদীর সরল পথে নৌকা বাহিয়া চলিলেন। গোস্বামী মহাশয় স্ুবিস্বৃত 

ব্রহ্মপুত্রের অনুকুল শোতে বজরাখান। ছাড়িয়। দিলেন। দেখিতে দেখিতে বাতাসও আমাদের 

সহায় হইল। গৌসাই, “পাল +টি তুলিয়। দিয়া, স্থিরভাবে বসিয়া রহিলেন। প্রকাণ্ড বজরা- 

থান শো শে। করিয়া চলিল। গৌসাইয়ের কথামত আমরা সকলেই এক একখানা বৈঠা 
হাতে লইয়া, নৌক। বাহিতে জাঁগিলাম। কিন্তু অতি দ্রুতগামী নৌকায় বৈঠা ফেলিক। 

চাপ দিবার আর অবসর ঘটিল না--বৈঠা জল স্পর্শ করিতে না করিতে নৌক। কোথায় 

ছুটিয়া বাইতে লাগিল। গোস্বামী মহাঁশয় তখন খুব উৎসাহ দিয়! কৌতুক দেখিতে লাগিলেন। 
বৈঠ। তোলা! ফেলা মাত্রই সার, ইহা বুঝির! আমরাও অবশেষে হাত গুটাইলাম। নদীর তীরের 

লৌন্বধ্য দেখিতে দেখিতে অল্পক্ষণের মধ্যেই গঙগসাগরের নিকটবর্তী একটি চড়ায় পৌছিলাষ । 

নৌক! সেখানে লাগান হইল । চড়ায় নাঁমিয়া সকলে আনন্দের সহিত স্নানাহার করিলাম 
এই সময়ে দেখি সেই মহাম্সীও আসিয়া! উপস্থিত হইলেন। সোজান্গজি শীস্র আসিবেন 

ভাবিয়া যে নদীপথ ধরিয়া আসিলেন, দুরদৃষ্টক্রমে তাহাতে বিদ্ধ ঘটিয়াছিল। প্রতিকূল 
আোঁতে ও উপ্টা ঝটকা বাতাসে তীহার নৌকাখানি বিষম বিপন্ন হইয়াছিল। গত্যন্তর 
ন| দেখিয়া, প্রাণপণে " দীড়+ টানিয়। ঘন্ম[ক্র-কলেবরে হ্াীপাইতে হ্বাপাইতে তিনি আসিয়! 

আমাদের বঙ্গরা ধরিলেন; এবং ভাঙ্গার সেই ছোট “ভিঙ্গী, নৌকাটি উহাতেই বাধিয়া 
দিলেন। “এখন নিশ্চিন্ত হইলাম, বলিয়া পরে তিনি আমার সঙ্গে ধন্মালোচনা আরস্ত 
করিলেন । এদিকে গোসাইয়ের আদেশে আমাদের বজর] ছাঁড়িয়। দেওয়া হইল। 

আমি মহাম্মাটিকে দিজ্ঞাসা করিলাম,_€ ভগবানকে লাভ করার সহজ উপায়. কফি?" 
বানের ধণাণথ নামে নিয়ত তাহাকে ডাকলেই সহজে তাকে লভ সাধু বলিলেন--” ভু 

কুরা যায়” 
আমি । ভগবাঁনেব আনার যথার্থ নাম নকল নাম আছে নাকি? 

সাধু। বে নামে ডে'কে কেহ তাহার দর্শনলাভ করেছে তাঁর মুখে সেই নামই ভগবানের 

যথার্থ নাম । 

আমি। বন্ত যত দিন অজ্ঞাত ছিল, তার একট নাম হইবে কি প্রকারে? আগে বস্ত, 

পরে তো নাম? 
৯টি 
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সাধু। কোন এক সময়ে ভগবানেরই বিশেষ কৃপায় এক শ্রেণীর লৌক জন্মেছিলেন, 

ধার। তারই কৃপাগ্স তাকে লাভ ক'রেছিলেন। তারা, সাধারণের জন্য, ভগবানকে লাভ 

করার ঘে সকল উপায় নির্দেশ ক'রে গেছেন, আমাদের মাত্র তাই অথলম্বন। সহজে 
ভগবান্কে লাভ করতে হ'লে সে সকল প্রণালী অনুসরণ ব্যতীত আর উপায় নাই। 

আমি। আমার এখন কি কর্তব্য, বলে দিন। গুরুকরণ তো আমার হয়েছে; 

প্রণালীও পেয়েছি। 
সাধু। “তোমার আর চিন্তা কি? সদ্গুরুর আশ্রক্প পেয়েছ। তাঁর উপদেশ মত 

চল্লেই সহজে ভগবান্কে লাভ করবে । তোঁমার গুরুদেবের কিছুই অজ্ঞ।ত নাই ।”» 

স্বপ্ন দেখিয়। জাগিয়। উঠিলাম। কি অদ্ভুত স্বপ্র ! মহাত্মারাও এই ভাবে স্বপ্রযোগে দয়। 

করিয়। গুরুনিষ্ঠার উপদেশ দেন । জানি না কবে অর্বচারে গুরুর আদেশ-পাঁলনে জামার 

মতি হইবে। 

কষ্টহারিণী ও মুঙ্গের নামের সার্থকতা | 

প্রায় প্রত্যহই মধ্যান্কে আহারাস্তে কষ্টহারিণীর ঘাটে যাই। সন্ধ্যাপধ্যন্ত সেখানে 

১১ই মাঘ, থাকিয়। নাম করি । ঘাটটি বড়ই মনোরম। একটু সময় বসিলেই 
বুধবার। গঙ্গার হাওয়ায় ও স্থানের প্রভাবে দেহমনের সমস্ত জ্বালাই যেন 

একেবারে নিবিয়। যায়, চিত্ত বিনা চেষ্টাতে আপন! আপনিই স্থির জমাট হুইয়া পড়ে। 
গঙ্গার উপরে এমন ন্ুন্দর ভঞ্তনস্থান আর কোথাও আছে কিনা জানি না। ঘাটটি 

ঠিক যেন গঙ্গার মধ্যে রহিয়াছে। দক্ষিণে বামে ও সম্মুথে গঙ্গার দৃশ্য অতি চমৎকার ! 

সাধুসন্ন্যাসীদের থাকিবার জন্য ছোট ছোট তজনালয় ঘাটের উপরেই রহিয়াছে । এ 

সব কুটারে সর্বদাই সাধু-সন্ন্যাসীরা ধ্যানমগ্ন অবস্থায় বসিয়া আছেন, দেখিতে পাওয়া যায়। 

ঘাটের উপরে ক্টহারিলী প্রতিষ্ঠিতা। -ইহারই নামে এই" ঘাটের নাম কষ্টহারিণী 
হুইয়াছে। বিভিন্ন সম্প্রদায়ের সাধু ও উদাসীনের| এই স্থানে নির্বিবাদে আপন আপন 
আসনে ভজনে নিবিষ্ট হুইয়া আছেন। এই স্থানে আসিলে আর বাসায় ফিরিয়। যাইতে 

ইচ্ছ। হয় না। এপধ্যস্ত যে সব স্থান দেখিয়াছি তন্মধ্যে এই স্থানটি সাধন ভজনের 
পক্ষে সর্কোত্রুষ্ট মনে হয়। সাধুসজ্জনদের ভজনগুণে এই স্থানে ভগবচ্ছক্তির এমনই 
একটি আশ্চর্য প্রভাব জাগ্রত রহিয়াছে থে ঘাটে উপস্থিত হুইলে যথার্থই অস্তরের সমস্ত 

সম্তাপ বিদূরিত হইয়া যায়। “কষ্টহারিণী ঘাট, এই নামটি সার্থক বলিয়া অনুভূত হয়। 
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শুনিতে পাইলাম প্রাচীনকালে এখানে * মঙ্গু” খধষির আশ্রম ছিল বলিয! সহরের নামও 

মুঙ্গের হইয়াছে। 

৪র্থ স্বপ্ন ।--গুরুর আদেশ পালনে সঙ্কোচ । 

আজ ভোর রাত্রিতে আবার একটি সুন্দর ন্বপ্প দেখিলাম। সহ গুরুভ্রাতার সঙ্গে 
গঙ্গা্ান করিতে একটি বাধান ঘাটে সমবেত হইয়াছি। সকলেই আপনার 
মনে স্নান করিতেছেন। আমি ঘাটের সিড়ির উপরে ফ্রাড়াইয়া রহিলাম। 

এ সময়ে দেখি, গুরুদেব একদিকৃহইতে ভ্রতপদধিক্ষেপে শন্ শন্ করিয়া আসিতেছেন। 
উভয় পার্খে ও সম্মুখে চঞ্চল দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া আমাদেরই মধ্যে কোন কোন ব্যক্তিকে 

_ লক্ষপ্রদানপূর্বক ধরিতেছেন ; তাহাদিগকে ধরিয়া কি বলিতেছেন বা কি করিতেছেন, 

কিছুই বুঝিলাম নাঁ। গুরুদেব ক্রমে যতই আমার নিকটরত্তী হইতে লাগিলেন, আমার ততই 

ভয় হইতে লাগিল, পাছে আমাকেও ধরেন। অকস্মাৎ দক্ষিণে বামে ও সম্মুখে সকলকে 

অতিক্রম করিয়া আসিয়! আমাকেই ধরিয়া ফেলিলেন এবং বলিলেন--“ শীত্র ন্যাংটা হও, 

তোমার সর্ববাঙে আমি একবার হাত বুলা'য়ে দি। একটা ছুর্লভ অবস্থা লাভ 

 কর্বে |” গুরুদেব এই কথ! বলামাত্র আমার সর্বাঙগ শিহরিয়া উঠিল, উপস্থ চঞ্চল হইল! 

হঠৎ 'ছুর্দম কামের উত্তেজনায় আমি অস্থির হইয়া ,পড়িলাম। তখন গুরুদেবের চরণে 

প্রণত হইয়। বলিলাম__* আমাকে ছু'মিনিট কাল একটু অবসর দিন, আমি স্থির হয়ে নি।+ 

. গৌঁসাই পুনঃ পুনঃ ভ্তাংটা হইতে বলিয়াও যখন দেখিলেন কথামত কানব্দ করিতে 

পারিলাম না, সঙ্কোচ করিতেছি, তখন বলিলেন- “এবার আর হ'লো না। তিন দিন 

পরবে আমি আবার আস্ৰ্ 1" এই বলিয়াই অমনি অপৃত্ঠ হইলেন। 

আমিও জাগিয়! পড়িলাম। স্বগ্টি দেখিয়া মন অত্যন্ত অস্থির হইল। 

১৭ই মাঘ, ১২৯৫ । 

মুঙ্গেরের বিশেষত্ব | 

প্রান ছইমাঁস কাল মুগ্গেরে বাস করিলাম, অনেক দিন হয় প্রচারক অবস্থায় গোস্বামী 

মহাশয় কিছুকাল এস্থানে অবস্থান করিয়াছিলেন। তাহার স্নেহের কন্ঠা সন্তোষিণীর মৃত্যু 

এই মুলেরে হয়। শুনিয়াছিলাম তথন তিনি শোকে উন্মত্তবৎ হইয়াছিজেন |, “শোকোপহার” 

নামক একখানি পুস্তকে তিনি সেই সময়ের সমস্ত মানসিক অবস্থা বিস্তৃত্রূপে লিখিয়াছিলেন। 
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এই মুঙ্গেরেই একজন মহাপুরুষের সাক্ষাৎকারে গোস্বামী মহাশয়ের ধন্মজীবনের আমূল 

পরিবর্ডুনের স্থচন| হয়। “আশাবতীর উপাখ্যানে'-ও গোস্বামী মহাঁশক্ তাহার কিছু কিছু 

পরিচয় দিয়াছেন । এই স্থানের মহাতীর্থ কষ্টহারিনী যথার্থই যেন মানসিক সকল কষ্ট 

গঙ্গাজলে প্রক্ষালিত করিয়া শাস্তি প্রদান করেন। ঘাটের সৌন্দর্যের তুলন! নাই। 

.পর্চান্দিকে কেল্লাটিও যেন একখান! সুন্দর ছবি মনে হয়। 

ছ'মাঁস কাঁল এখানে থাকিয়া সাধন ভজনে বিশেষ উপকার জন্ুভন করিলাম । 

ভাগলপুরে অবস্থান । 

বিঃ এল পরীক্ষা দেওয়!র সুবিধার জন্ত মেজ দাদ! মুঙ্গেরহইতে কলিকাতা হেয়ার স্কুলে 

| বদলী হুইলেন। আমি ভাগলপুরে আসিলাষ, ভাঁগলপুরে এ অঞ্চলের 

এছিবিনী ত্র ক্কুল ইন্স্পেক্টার ' মদীয় ভগিনীপতি শ্রীযুক্ত মখুরানাথ চট্টোপাধ্যায় 

মহাশয়ের বাসায় রহিলাম । ভ।গলপুরও বড় ভাল লাগিল। মথুর বাবুর 

থাকিবার বাটাটি আরও মনোরম। এই বাড়ী বদ্ধমানের মহারাজার, স্বিস্তৃত- 

স্থাঁনব্যাপী। থঞ্জরপুরে ঠিক গঙ্গার উপরে অবস্থিত । এইজন্ত। বাড়ীটির লাম “পুলিনপুরী £ 

হইয়াছে । “ পুলিন-পুরীর » সম্মখস্থ রোরাক্ প্লাবিত করিয়া গঙ্গা প্রবাহিত হইতেছেন। 

স্থানটি যেমন নির্জন, তেমনই আনন্দদায়ক । গঙ্গার উপরেই আমাদের থাকিবার ঘর 

হুইল । কিছুদিন এখানে থাকিয়া! খুব সাঁপন ভক্গন ও সময়ে সময়ে সৎসঙ্গ করিতে লাগিলাম। 

কিন্তু কিছুকাল পরে এখানেও আমার শরীর অন্থুঙ্থ হুইয়া পড়িল; বেদনাও অতিশয় 

বৃদ্ধি পাইল। 

অধযোধ্যাঁয় গমন। সাধুসঙ্গ। 

সকলের পরামর্শ মতে আমি আর কালবিলম্ব না করিয়! বৈশাখের প্রারস্তে কয়জাবাদে 

বৈশাখ হইতে বড় দাদার নিকটে চলিয়া আসিলাম। অযোধ্যার ৫1৬ মাইল অন্তরে 

এক মাস, ১২৯৬। ফয়জাবাদে বড় দাদ| ই/যুক্ত হরকাস্ত বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় সরকারী 

হানপাতালে আসিষ্ট্যাণ্ট সার্জন । প্রকাও হাসপাতাল ভূমির অন্তর্গত কম্পাউণ্ডের এক পাশে 
সুন্দর একথান। দোতালা বাড়ীতে দাদার বাসভবন। দাদার সঙ্গে আমি পরমানন্দে দিন 

কাঁটাইতে লাগিলাম। হাসপাতালের কাজ বাদে অবশিষ্ট সময় দাদ! ধর্মমলোচন! লইয়াই 
থাঁকেন। দাঁদার সঙ্গীর! সকলেই উচ্চপদস্থ ও ইংরাজী ধরণে সুশিক্ষিত হইলেও, 
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জিনা তি লি নিষ্ঠাবান্ ও ধন্মগতপ্রাণ। ইহার! ধর্মপ্রবন্ধে বড়ই আনন্দ ও প্রাণের 

আগ্রহ প্রকাশ করেন। বড় দাদা কয়েকদিন ধরিয়া আমার রেগের অবস্থাগুলি পরীক্ষা 

করিয়! দেখিলেন। ওষধাদিতে এ ব্যাধির উপশম অসম্ভব বুঝিয়া, সদাচারে স্বভাবের উপরেই 

থাকিতে পরামর্শ দ্রিলেন। বেদনা একটু কম থাকিলে, সকালে বিকালে আমি রাস্তায় 

কটু বেড়াইয়। থাকি । অযোধ্য। ফয়জাবাদে সাধু-সন্যাসীর অস্ত নাই। গুরুদেব বলিয়া- 

হনে হিরন ছল্মাবেশে সর্নঅই বিচরণ করেন । কাশী, বৃন্দাবন, অযোধ্যাদি 

হীর্ঘথে অনেক সময়েই ভার! গাকেন | তাদের ঢেনা শক্ত । মুটে মজুরের বেশেও 

তারা ঘুরে বেড়ান। শুরুদেবের একথ| স্মরণ, করিয়া, প্রত্যহ ছু'ব্লো আমি পথে পথে 

রা এবং ছু,পাশে ও সম্গথে যাহাঁদের দেখিতে পাই, মনে মনে তাহাদিগকে প্রণাম করি। 

গণানের কৃপায় ক্রমে এ সময়ে করেকটি মহাক্মার দর্শন পাইলাম । অযাচিতভাবে তাহাদের 

রা কপ] লাভ করিয়া, অযোধ্যায় আগমন আনার সার্থক মনে হইতেছে । এখানে 

সাধন ভজন করিতে খুব একট ইচ্ছা হয়_ মনটি থেন সব্ধদাই উদাস উদাস থাকে । এস্কানের 
সাধু মহাত্মাদদের সঙ্গ প্রভাবে, গুরুর প্রতিই চিত্তের আকষণ ও নিষ্ঠা বদ্ধিত হয়, 

দেখিতেছি। 

কলিকাতায় গৌসাইদশন । সাধুমহাস্সাদের দঙ্গবিবরণ | 

কয়েক মাস এখানে থাকার পর গুরুদেবকে দেখিতে প্রাণ বড়ই অস্থির হইনা উঠিল। 

আবণ মাস, এ সময়ে ভগবত্কুপায়, পারিবারিক কোনও বিশেষ গ্রায়োজনে দাদাও 

১১৯৬। আম।কে বাড়ী পাঠাইতে ব্যস্ত হইলেন আমি বাড়ী রওন। হইলাম । 

কলিকাতায় আসিয়া শুনিলাম গোস্বামী মহাশয় কলিকাঁতীায়ই আছেন। গুরুদেবের সঙ্গ- 

লাভের লোঁভে কয়েকদিন কলিকাতাতেই থাকিয়া যাইতে ইচ্ছা! হইল। ঝামাপুকুরে মেজ 

দাদার বাসায় রহিলাম। 

অদ্য অপরাঙ্ধে গোস্বামী মহাশয়ের দর্শন-মানসে বাহির হুইলাম। নকিয়া দ্টের উপরে 

ছোট একখানি দোতাল! বাড়ীতে তিনি রহিয়াছেন। শ্রীধর, শ্তামাকাস্ত পশ্ডিত মহাশয়-প্রস্ৃতি 

শিষ্াগণ এবং গোস্বামী পরিবার সঙ্গে আছেন। 

গোৌঁসাইয়ের কাছে পৌছিয়া দেখি, লোকে ঘর পরিপূর্ণ ; ভক্তিভাজন" ব্রান্গধর্শা প্রচারক, 

শাসক শিননাথ শান্্রী, জরবুক্ত নগেজ্ন।থ 1 চট্টোপাধাষ গ্রভৃতি গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ গৌসাইয়ের 
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সহিত ধন্মালাপ করিতেছেন। শিবনাথ বাঁবু তার একটি অবস্থার বিষয় ব্যক্ত করিলেন্। 

গোস্বামী মহাশয় শুনিয়। বলিলেন,__-ষট্চক্রভেদী মহাত্সারা যে অবস্থায় থাকেন, শিব- 

নাথ বাবু উপাসনাকাঁলে কখনও কখনও সহআঁরে অবস্থান করে তাহা ভোগ 
করেন। এটি বড় সহজ নয়। 

গোস্বামী মহাশয় আমাকে দেখিতে পাইয়া, ডাকিয় সম্মথে নিয়া বসাইলেন ; এবং 

বলিলেন-কি ? তুমি অযোধ্যা থেকে এলে ? ওখানে সময়ে সময়ে ভাল ভাল 

সাধু মহাত্সার দর্শন পেয়েছ ত ? 

আমি ।- সা, কয়েকজন মহ ত্ার দর্শন পেয়েছিলাম । 

গৌসাই ।-তীাদের সম্বন্দে বা ঝা তোমার জানা শোনা আছে বল। 

আমি সকলের সাক্ষাতে বিস্তৃতবূপে বলিতে লাঙগ্লাম। 

ল্যাঙ্গ। বাবা । 

ফয়জাঁবাদে আমি কয়েক মাস ছিলাম। এইসময়মধ্যে ৩৪ টি মহাআ্মার দর্শন পাইয়াছি। 

আমার অযোধ্য। যাওয়ার পূর্বে দাদার পত্রে ল্যা্গ। বাবার কথ। শুনিয়া ত1পনাকে জানাইয়া- 

ছিলাম। আপনি তখন বলিয্াাছিলেন_-“ ইনি একজন খুব শক্তিশালী সিদ্ধ পুরুষ ।” 
ফয়জাবাদে যাইয়া আমি প্রথমেই এই মহাআ্সীকে দর্শন করি। *গুপ্তার ঘাট” হইতে ১॥ কি 

২ মাইল অস্তরে, সব্যুর পারে, জনমানব শুন্ত স্ুবিস্তীর্ণ ময়দানের মধ্যে ইনি থাকেন। 

রানীকৃত মাটী পাহাড়ের মত স্তপীরুত করিয়া দে!লমঞ্চের নায় ৩টি থক করিয়াছেন। 

সর্বোচ্চ থাক্ সমতলভূমিহইতে প্রাক্প ৫০ ফুট উচ্চ হইবে। অাহারই উপরে সুক্ত 

আকাশের নীচে ল্যাজ! বাবার আসন। এইস্থানহইতে বহুদূর পর্য্যস্ত গাছ পালার কোনও 

সম্পর্ক নাই। চতুর্দিকে ঘাসের মম্দান মাত্র দেখা যায়। গুপ্তার ঘাট বা ক্যাণ্টন্মেণ্টের 

নিকটহইতে প্র দিকে তাঁকাইলে মোট! থ'মের উপরে বাবাজীকে একটি পন্দীর সায় দেখা 

ঘায়। উহার প্রায় ছুই দিকেই সরযু নদী; অপর ছ'দিকে "ধু ধু' প্রকাণ্ড মাঠ। এই মাঠ 

সরধুর চড়াও হইতে'পারে । একটি সক খাল সরযুর একদ্িকৃহইতে আসিয়া, লাল! বাবার 
আসনস্থান ঝেষ্টনপূর্বক অপর দিকে গিয়া আবার সর্যুতেই মিশিয়াছে। উহাতে জল খুব 

অল্প থাকে । শুনিলাম--একবার এই খালের শ্রোত বুদ্ধি হওয়ায়, উহ! প্রশস্ত হুইয়! ক্রমে 
ল্যাজ। বাবার অ]সনস্থানের নিকটবর্তী হম। তখন বাবাজী বারংবার খালটিকে বলিলেন-_: 
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“মারি, ইধার ম্। আও |” কিন্ত খালটি ক্রমশঃই বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। পরে বাবাঁজী 

বিরস্ত হইয্স! বলিলেন_-হ।! ফ্যাসা? আচ্ছা, বন্ধ হে। যাও।” ৫সইহইতেই নাকি" 
খালটি একেবারে বন্ধ হইয়! গিয়াছে। সহরের লোকে সকলেই বলে, “বাবাজী সিদ্ধপুরুষ, 
তাহার বাক্যেই খালের ওঁ দশ। ঘটিয়াছে।” 

শীত ও গ্রীষ্ম ফয়জাঁবাদে অত্যন্ত বেশী। .পৌষ মাঘ মাসে কোঠাঘরের ভিতরেও শীতের 

সময়ে আগুন তাপিতে হয়; আবার গ্রীষ্মের সময়ে বৈশাখ ষ্ঠ মাসে বেলা ৯ টার পরে 
ঘরের বাহির হওয়া যায় না) ৫ মিনট রৌদ্রে থাকিলেই মনে হয় যেন শরীর পুড়িয়া ফোস্কা 
পড়িয়া গেল | ল্যাঙ্গা বাবা “ ধু ধু' ময়দানের মধ্যে অনাবৃত স্থলে দারুণ শীত গ্রীষ্মে কিছুমাত্র 

অবলম্বন না করিয়। কি প্রকারে উলঙ্গাবস্থায় অহনিশ থাকেন, ভাবিয়া অবাক হইলাম। 

লোকালয়হইতে এত তফাতেই বা কেন আসন করিলেন, জানিতে কৌতুহল জন্মিল। এক 

দিন বাবাজত্ুক জিজ্ঞাসা করায়, তিনি তাহার জীবনের অনেক কথ বলিলেন। শুনিলাম, 

তিনি বহুকাল তীর্থপর্টন করিয়া, অবশেষে ফয়জাবাদে গুঞ্চার ঘাটে আসিয়৷ উপস্থিত 

হন। লোকালয়হইতে দূরে থাক তাহার নিয়ম বলিয়া এ ময়দানেই গিয়া তিনি আসন 

করিয়। বসেন। একদিন গভীর রাত্রে সম্মুখে ধুনি রাখিয়া নাম করিতে করিতে তন্দ্রাবেশে 

জ্বলন্ত আগুনের উপরে পড়িয়া! যান, তাহাতে শরীরের কয়েকটি স্থান সাংঘাতিকরূপে দগ্ধ 
হইয়া যায়। বাবাঁজী পোড়। ঘায়ের জবাপায় ছটফট করিতে করিতে চীৎকার করিয়া কাতর- 

ভাবে রামজীকে ডাকিয়! বলেন-__ হা রে রামজি, তোহার লিয়ে মে এতনা কিয়া, আওর তু 
মেরা! এছি হাল কিয়1” বাবাজী এইকথ! ব্লামাত্র দেখিতে পাইলেন আকাশপথে 

ভীষণাকার একট কি যেন শো শে! শব্দে আসিতেছে । দেখিতে দেখিতে সেই মুর্তি 
বাবানীর সম্মুখে আসিয়া! পড়িল এবং বাঁবাজীকে সবলে ধরিয়] জলস্ত আগুনের উপরে ফেলিয়্ 

ঘষিতে লাগিল; অগ্নি একেবারে নির্বাণ হইলে পর, ধুনির বিভূতি তুলিয়া বাবাজীর 

সর্বাঙ্গে মাথাইয়া দ্িল। অতঃপর সেই শক্তিশালী নভশ্চর বলিল__ইহাঁই রহ; 
আসন কভি মত ছোড়না। কোগি উপাধি পরশ নেহি করেগ। সিদ্ধ বন্ যাও । » 

বাবাজী সেইহইতে আসন ছাড়িয়। আর কোথাও যান নাই। এজন্ত বাবাজীর উপর 

ভয়ঙ্কর পরীক্ষাও গিয়াছে । 

গৌসাই বলিলেন_ সে কিরকম ? 

আমি। ' বাবাজী যে ময়দানে থাকেন, ফয়জাবাদের ক্যাণ্টন্মেপ্ট, তাহারই এক 

পাশে। বিস্তৃত প্রকাণ্ড মাঠ বলিয়া, উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের গোলন্দা্দ সেনাদের গোলা- 
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বাজী সেই নাঠেই হইয়া! থাকে । গোলাগুলি ছড়িবার পুর্বে ময়দানের সমীপবর্তী গ্রাম- 

সমূহে নোটিশ দেওয়া হয়। দু'চার দিনের জন্য তখন সকলকেই ভন্ঠত্র সরিয়! যাইতে হয়। 
একবার এইরূপ গোলাবাজীর পুর্ব্বে নোটিশ পড়িল। সকলে বাড়ীঘর ছাড়িয়া অন্ত্র 

গেল; কিন্তু ল্যাঙ্গা বাবা আসন ছাড়িলেন না। সরকারী তরফ হইতে তাহাকে প্রস্থান 
ত্যাগ করিয়া যাইতে পুনংপুনঃ বলা হইল। বাবাজী বলিলেন-_“ বাচ্চা লোক, খেলা কর্। 
আসন হামার! সিদ্ধ_ হ্যা, ছোড়নে নেহি সেকৃতে। কুছ হোগা নেহি; তুম-সব খেলা 

কর্।৮” শুনিলাম অতঃপর সরকারহইতে অনেক ভয়ও প্রদর্শন কর! হুইল; কিন্তু বাবাজী, 
আসন ছাড়িলেন না। পরে হুকুম হইল-_নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে বাবালী না সরিলে তাহার 

মৃত্যুর জন্ত সরকার দায়ী হইবেন না। যথাকালে গোলাগুলি ছেঁড়! আরম্ভ হইল--সমগ্র 

ময়দানট। অগ্নিময় হইয়া গেল, বাবাজী আপন আসনে শ্থিরভাবে ধুনি আলিয়া বপিগা 
রছিলেন। কর্নেল্ ক্রলী কিছুক্ষণ অস্তর অন্তর দূরবীক্ষণপ্ধারা এক একবার দেখিতে 

লাগিলেন বাবাজী জীবিত আছেন কি না। অসংখ্য গোলাগুলি ভোড়া হইতে লাগিল, 

এদিকে বাবাজী শুধু নিঞ্জের বামহস্তখানা ঢালেরমত সম্মুখে ধরিয়া রহিলেন! গোলাগুলি 

সমস্ত ঝাবাজীর দক্ষিণে বামে ও মন্তকের উপর দিয়! অবিশ্রান্ত চলিয়া যাইতে লাগিল; কিন্তু 
বাবাজীর কিছুতেই কিছু হইল না। ইহা! দেখিয়! কর্নেল্ ক্রলী স্তম্ভিত হইলেন। পরে 

সব শেষ হুইয়! গেলে, তিনি বাবাজীর নিকটে আসিয়। সসন্্রমে পুনংপুনঃ সেলাম করিয়। 

বলিলেন---' বাবা, অলৌকিক শক্তির পরিচযম আজ তুমি যাহা দেখাইলে, এজীবনে তাহা 

ভূলিব না। আমি যত বার লক্ষ্য করিয়াছি তত বাঁরই তোমাকে একই অনস্থায় স্থির থাকিতে 
দেখিয়। স্তত্তিত হইয়াছি।" শুনিলাম, অলৌকিক ঘটন! সরকারের যে পুস্তকে লখা' থাকে 
তন্মধ্যে এই ঘটনাগুলি সাহেব লিখিয়। রাখিয়া, গিয়াছেন। 

গৌসাই।-__ল্যাঙ্জা বাবা মহাশক্তিশালী পুরুষ; কামানের গোলায় তার কি 
করবে ই আজকাল ওরকম শক্তিশালী লোক বড় দেখ। যায় না। 

জিজ্ঞাস করিলাম--ওভাবে ল্যা্গা বাবার নিকটে কে এসেছিলেন? কে এসে তাহাকে 

সিদ্ধ করে গেলেন? ৬. 

গৌসাই। ভক্তরাজ মহাবীর এসেছিলেন । ভারই ' বরে? ল্যাঙাবাবা সিদ্ধ হন। 
প্রশ্ন। মহাবীর এলেন কেন ? | 

গোসাই। রামের নামে দীর্ঘনিশ্থীস! রামভক্ত মহাবীর কি স্থির থাকৃতে 
পারেন ? বাবাজী তোমাকে কিছু বল্লেন ? 
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,আমি। বাবাদীকে দর্শন করিতে আমি প্রায়ই যাইতাম ; সাধারণতঃ বিশ্বাস ভক্তি 
লাভ হউক এই আশীর্ববাদই প্রার্থনা করিতাম। আশীর্বাদ চাহিলে বাবাজী চমকিয়। উঠিতেন ) .. 
মাথাকগ হাত বুলা'য়ে খুব স্নেহের সহিত বল্্তেন-_-” আরে তোম্ তো ভগবান্কা আশ্রয় লিয় 
হাায়়। শুরুক্ী তোম্র! বড়1 দয়াল, বড়া দয়াল! মালিক তো! ওহি হ্যার। বিশ্বাস ভক্তি 
দেনেওয়াল৷ ওহি হ্যায়। পৃর1 বন্যায়েগাঁ। আনন্দ কর্, আনন্দ কর্।৮ | 

বাবাজীর শরীরের চন্দ্র হাতীর চামড়ার মত দৃঢ় ও খস্থসে। দেখিতে কুল্তিগীর 

পালোয়ানের মত বীরপুরুষ। 

পতিতদাঁস বাবাজী । 

ফয়জাবাদে যাইয়াই দাঁদার মুখে শুনিলাম_-বছুকালের একটি প্রাচীন মহাপুরুষ 
অধোধ্যার পথে কোনও একটি নিজ্জন কুটীরে আছেন; কিন্তু কাহার দেখ! পাও! বড় 

কঠিন। পুর্বে কখনও কখনও একক্রমে ছয় মাস কাল তিনি একাসনে আহার নিদ্র 
ত্যাগ করিয়া সধাধিস্থ থাকিতেন; অপর ছয় মাসের মধ্যে কোনও কোনও নির্দিই সময়ে 

সাধারণে তাহার দর্শন পাইত। আজ কাল তিনি তিন মাস অন্তর তিন মাস সমাধিতে 

থাকেন। আমি লোকপরম্পরায় জানিলাম বাবাজী এখন সমাধিতে নাই; সুতরাং 
তাহাকে দেখিতে ব্যস্ত হছুইলাম। দাদ। আমাকে বাবান্্ীর দর্শনে যাইতে পুনঃ পুনঃ বাধ! 

দিতে লাগিলেন; কারণ বাঁবাজীর ভজনকুটারের তার প্রায়ই বন্ধ থাকে এবং নিজ 
হইতে কাহারও সঙ্গে দেখা করিতে ইচ্ছুক না হইলে সচরাচর কেহ তাহার দর্শন পান্গ 

না । যাহা হউক, অতঃপর আমার অত্যধিক আগ্রহ দেখিয়া দাদা আমাকে সম্মতি 

প্রদান করিলেন এবং আমি উত্গ্কচিন্তে বাবাজীর দর্শনে বাহির হইস্সা পড়িলাম। 

ফয়জাবাদছইতে অযোধ্যা যাইতে প্রকাণ্ড ময়দানের সন্মুথে রাস্তাটি ছুই দিকে গিয়াছে। 

একটি দক্ষিণে দেওকালীর দ্বিকে, অপরটি বামে রাণুপালীর দিকে । এই রাণুপালীর রাস্তার 
বামপার্থেই বাবাজীর আশ্রম । ও 

আমি ধীরে ধীরে আশ্রমে প্রবেশ করিয়া দেখি বাবাজীর ভজনকুটারের দ্বার বন্ধ। 

বাবাজীকে উদ্দেশ করিয়। বাহিরহইতে আমি 'একটি সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিলাম। মাঁথ। তুলিতেই 

দেখি "বাবাজী দর থুলিয়াছেন। আমাকে খুব সন্গেহে ডাকিয়। বলিলেন__ আও 

বাচ্চা, আও, ইহ! বৈঠো। খোঁড়া আগাড়ী হামার! মালুম পড়া, তোঁম্ ইহা আওগে, 
তবসে হাম্ভি তোমার! ওয়ান্ডে টবঠ। রা!" বাবাজী একদৃষ্টে আমার দিকে চাহিয়। 

শু 



১৫৪. আী্রীসদ্গুরুসঙ্গ । [ ১২৯৬ সাল। 

রছিলেন। কিছুক্ষণ অন্তর অন্তর এক একবার শিহরিয়। উঠিক্না বলিতে লাগিলেন__ 
«আঃ! ধন্ত হো গিয়া! ধন্য হো গিয়া! ছুর্লভ সদ্গুরুক। আশ্রয় পায়! ! ধন্ত হে! গিয়। | * 

বাবাজীর উচদ্বান একটু কমিলে আমি বলিলাম--" বাবা, আমার কল্যাণ কিসে হইবে ?" 
বাবাজী খুব উল্লাসের সহিত আমার মাথায় হাত বুলাইয় বলিলেন-__' আউর্ ক্যা বাচ্চা? 

সব্ তে। পুরণ হে গ্রিয়া। ওহি কালাকো ধ্যান কর্। খুব আনন্দ, কর্ু।* অনেকক্ষণ 

বাবানীর নিকটে বসিয়া ছিলাম। তিনি অবিশ্রীস্ত কেবল কাদিলেন, আর থামিয়! থামিয়! এ 

একই কথা বলিতে লাগিলেন । বাবাজীর শরীরটি খুব প্রাচীন, বয়স প্রায় দেড়শত বৎসর ; 
আকৃতি অত্যস্ত দীর্ঘ; বর্ণ গৌর, মুখটি গোলাপের মত লাল; দাড়ি গৌফ্ চুল সমস্ত 
সাদ; হাতপায়ের নখগুলি লম্বা হইয়! বঁড়শীর মত বাকিয়! গিয়াছে । কথায় কথায় 

টস্টস্ করিয়। চক্ষের জল পড়ে । দেখিয়া! বড় আনন্দ হইল। 

গৌসাই বলিলেন,__-« পতিতদাস বাবাজী তান্ত্রিক সাধন ক'রে সিদ্ধ। ইনি 

মহাপ্রেমিক । তান্ত্রিক সাধন ক'রেও, দেখ, লোক কেমন প্রেমিক হয়! 

এ সব লোকের, দর্শন সহজ নয়। রঙ্গমহলে হনুমান গৌরীতে কোন সাধুর 

দর্শন পেয়েছ ?৮ 

গোপালদাস বাবা । 

এফ দিন অকল্মাৎ একটি সাধু আসিয়া দাদাকে বলিলেন, * বাবু সাঁছেব, রঙ্গমছলে 
একটি সাধু কাণের যন্ত্রণায় কষ্ট পাইতেছেন। আপনাকে জানাইলাম; এখন তাহাকে 
দেখা না দেখা আপনার ইচ্ছা। সাধুর টাকা পয়সা নাই। আপনার “ভিজিট, বক 
অধোধ্যা যাঁওয়! আসার গাড়ীভাড়। তিনি দ্দিতে পারিবেন না। ” দাদ! এ কথা শুনামাত্র 

সাধুর নিকট যাইতে অস্থির হইলেন) অমনি একখান! গাড়ী আনাইয়! আমাকে সঙ্গে 
লইয়া/ অধেখধ্যা রওন। হইলেন । অল্পক্ষণের মধ্যেই আমরা যথাস্থানে পৌছিলাম, এবং 

রঙ্গমহলে অনেকগুলি কামর! ঘুরিয়। আমর! একটা অন্ধকার কুচুরীতে প্রবেশ করিলাম। 
প্র ঘরের পার্খবর্তী মাটার নীচে একটি গোঁফা1 হইতে একজন বৃদ্ধ সাধু বাছির হুইয়! 
আসিলেন। কাণের ভিতরে তাহার অনেক ময়লা জন্মিয়াছিল; দাদা তাহা সাফ, 
করিক্স! দিতে যন্ত্রণার উপশম হইল । + | 

বাবাজীকে দেখিয়! বড়ই বিন্মিত হইলাম। শরীর অতিশয় কৃশ, মনে হয় হেন 
আস্থি্ন উপন্ন চর্মধাত্র রহিয়াছে । চর্ট্দের রং অস্বাভাবিক সাদ1--ঠিক ছুধেব মত। নৃখগ্রী 



শ্রাবণ। ] প্রথম খণ্ড । ্ ১৫৫ 

কিন্তু বেশ পু, খুব উজ্জ্বল ও তেজঃপূর্ণ। সর্বদ। ঈষৎ হানি মুখে লাগিয়া রহিয়াছে । 
শুনিলাদ বাবানীর বদ্গঃক্রম দেড়শতেরও অধিক। কত কালযাবৎ যে তিনি, প্র অন্ধকার 
গোফাতে আছেন, রঙমহলের বৃদ্ধ সাধুরাও তাহা! জানেন না। তিনি সমস্ত দিবসে একবার 

মাত্র, শেষ রাত্রিতে, শৌচার্থ বাহির হন। রঙ্গমহলের সাধুদের বৎসরে একবার দর্শন 
ঘটিয়! উঠে না। সর্বদাই তিনি এ গোফার মধ্যে অবস্থান করেন। 

আপিবার সময়ে বাবাজীকে নমস্কার করিয়া আশীর্বাদ চাহিলাম। বাবাজী করজোড়ে 
গদগদ ভাবে কহিলেন, " রামজী বড়া দয়াল, বড়া দয়াল! উন্হিক| নাম লেকে উন্হিক! 
স্থ(নমে পড়া রহ! হ্যার। আব্ যো করে রামজী। বাচ্চা, বহুৎ ভাগমে রামজীক! আশক্র 

পায়া। আব্ নাম করো, আওর্ আনন্দ করে! » 

তুললীদাীস বাব । 

আমি আবার বলিতে লাগিলাম--অধযোধ্যাতে সরযুর তীরে একটি মন্দিরে বাবা ভুলসীদাস 

থাকেন। অযোধ্যার বর্তমান সাধুদের মধ্যে ইনি খুব প্রসিদ্ধ। দর্শন করিতে যাইয়া দেখি, 
বাবাজী নামজপে মগ্ন হইয়া আছেন। সম্মুখে ও উভয় পার্থে বু লোক স্থিরভাবে বসিয় 

বাবাজ্ীকে দর্শন করিতেছেন, কিন্ত বাবাজীর কোনও দিকে জক্ষেপ নাই। এক একবার 
যেন তন্দ্রাহইতে চমকিয়া উঠিয়া সকলের প্রতি স্নেহদৃষ্টি করিতেছেন, আবার ঢলিয়া 

পড়িতেছেন। বাবাজী দাদাকে দেখিয় খুব আদর করিয়া সপ্পমুখে বসিতে ইঙ্গিত করিলেন, 

এবং খুব প্রসন্ন মুখে * আনন্দ, হ্যায়?” জিজ্ঞাসা করিয়া আবার জপে মগ্ন হইলেন। 

বাবাজী মালা জপ করেন; কিন্ত মালার সঙ্গে মাত্র করেরই সম্বন্ধ, মনে হইল ) মন্টি যেন 

কোথায় ডুবিয়। গিয়াছে । বাবাদী কাহাকেও নাকি কোনও উপদেশ দেন না। শুধু, 

“ নাম কর, নাম কর” এইমাত্র বলেন । 

অন্ধ বাবাজী । 

গোৌঁপাই জিজ্ঞাস। করিলেন--আর কোথাও কাহাকে দেখলে ? 
আমি। ফয়জাঁবাদে বেগমগঞ্জে গোপনে একটি মহাত্মা আছেন- জেল-দবারোগ! নন্দ বাঁধু 

আমাকে জানাইলেন। তিনিই অনুগ্রহ করিয়া আমাকে সাধু বাবার নিকটে লইয়া গেলেন। 

এই সাধুটিও খুব বৃদ্ধ; পূর্বে তিনি এক রাজার মন্ত্রী ছিলেন। রলাদ্য-সংক্রাস্ত কোন বিষম 

অনর্থের সুচনা দেখিনা ইনি পলায়ন করেন। পথে কোনও আফন্মিক বিপদে ইহার দুইটি 

চক্ষুই নষ্ট হয়। একটি ভদ্রলোকের কৃপান্ম পরে ইনি অযোধ্যাতে আদেন, তাহারই আশ্রয়ে 



১৫৬ শ্ীশীসদগুরুসঙ্গ । [ ১২৯৬ সাল । 

থাকিয়! ব্ছ কাল সাধন ভজন করিয়া আসিতেছেন। শুনিলাদ ইনি অগাধ পণ্তিত। 

বছ শঙন্ত্র পুরাণ-দর্শনাদি ইহার কণ্ঠস্থ। বাবাজী আমাকে বলিলেন-__ কঠোর সাধন ও 

তীব্র বৈরাগা ন। হ'লে কিছুই হয় নাঁ। চম্চক্ষু না থাকিলে কোনও ক্ষতি নাই। সাধন 
প্রভাবে দেবদে বীদর্শন, চিত্রদর্শন, জ্যোতির্র্শনাদি সমস্তই হয়। সদাচারে থাকিয়া গুরুর 

আশ্রয় গ্রহণপূর্ববক শাস্ত্র প্রণালী অনুসারে কেহ সাধন ভজন করিলে, গুরুর কৃপায় ইহলোঁক 
পরলোক তাহার এক হইয়স। যায় ।” দর্শনবিজ্ঞানহ্বার! বাবাজী এসকল কথার প্রমাণ দিতে 

লাগিলেন। | 

গোসাই বলিলেন_ অযোধ্যাতে হনুমান গৌরী বড়ই জাগ্রত স্থান। ওখানে 
প্রীয়ই মহাপুরুষের আসেন । কিন্তু ভীরা আপনাহ'তে পরিচয় না দিলে কেউ 
তাদের ধরতে ছুঁতে পারে না। গুপগ্ার ঘাট আর হনুমান গৌরী এই ছুটি 
স্থানই এখন পর্যন্ত ঠিক আছে। প্রাচীন অযোধ্যার আর সবই সরধু গ্রাস 
করেছেন। 

গোস্বামী মহাশয়ের সঙ্গে কথাবার্তার পরে আমি বাসায় চলিয়া আদসিলাম। কয়েক দিন 

কলিকাতায় থাকিয়া, এইবূপে তাহার সঙ্গলাভ প্রত্যহ করিতে লাগিলাষ। 

যোগজীবন ও শাস্তিস্থধার পরিণয়ৌৎুসব । 

গত কয়েক মাস আমি গোন্বামী মহাশয়ের নিকটে ছিলাম না। ন্ুতরাং তৎকালীন 

তাহার কাধ্যকলাপের বিবরণ আমার এ ডায়েরীতে বাদ পড়িয়া গিয়াছে। কলিকাত৷ 
ও গেগারিয়ায কিছুকাল থাকিয়া গুরুভ্রাতাদের মুখে যাহ! যাহা শুনিলাম, তাহ! 

ক্ষেপে এস্থামে লিখিয়া রাখিতেছি। যদি ঝখনও গোস্বামী মহাশয়ের নিজমুখে শ্রী সকল 

বিষয় শুনিতে পাই, বিস্তারিতরূপে লিখিয়া যাইব। 

গোস্বামী মহাশয় তাহার পুত্র ও কন্ত! শ্রীযুক্ত যোগজীবন গোস্বামী ও শ্রীমতী শাস্তিস্ধ! 

দেবীর পরিণয় কাধ্য শ্রীমতী বসস্তকুমারী দেবী ও তদীয় জ্যেষ্ঠ সন্োদর শ্রীযুক্ত জগব্বধু মৈত্রের 

সহিত ১২৯৫ সনের ২৬শে ফাস্ন শুক্রবার সম্পন্ন করিয়াছেন। আধুনিক ভাবের সুশিক্ষিত 

ও ক্দপেক্ষকৃত সঙ্গতিসম্পন্ন কোন বর্দিষ্ট পরিবারে উহাদের বিবাহ দেওয়া! গোম্বামী, 
মহাশয়ের পক্ষে কিছুই কঠিন ছিল ন! কিন্তু স্বীয় গুরু পরমহংসভজীর আদেশে তিনি কোন 

দিকে দৃক্পাত না করিয়া! বছ আত্মীয় স্বজন ও নিজ পরিবারঘর্গের ঘোর প্রতিবাদ এবং 
আপত্তি সন্বেও এ কাধ্য আনন্দের সহিত নুসম্পন্ন করিয়ছেন। জামাতা পূর্বেই 
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গোশ্ব।নী মহাশয়ের নিকট দীক্ষালাভ করিয়াছিলেন সাধারণ ব্রাঙ্গদমাজের পদ্ধতি অন্ুসারেই 

এই বিবাহ-কাধ্য নিষ্পন্ন হইয়াছে । ঢাকার প্রসিদ্ধ উকিল শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র ঘোষ মহাশয় 

গোৌসাইজীর ভক্ত ছিলেন। গোস্বামী মহাশয়ের একজন শিক্যকে সঙ্গে লই তিনি একদিন 
আসিয়া বলিলেন, “ এখন আর অন্তমতে বিবাহ দেওয়! কেন? হিন্দুবিবাহ অনুষ্ঠানে খাধিদের 
গন্ধ আছে, অতএব হিন্দুমতে বিবাহ দিলে হয়না ?* গোস্বাধী মহাঁশক্স তাহাতে বলিলেন, 

“ভাল কথা,৮ কিন্তু ছই দিন পরেই তাহাদিগকে ডাকিয়া বলিলেন, « আমি বুঝে 

দেখলাম ষে হিন্দুমতে ইহাঁদের বিবাহ হ'তে পারে না। ব্রাঙ্ষণের একটি 
স্কারও যোগজীবনের হয় নাই; জগরন্ধুও নানারূপ অনাচার ক'রেছে। 

ইহাদের প্রায়শ্চিত্ত শুওয়া কঠিন, আর তাহার সময়ই বা কোথায়? তোমর! 

কিছু মনে কর শা। ক্রাক্গপদ্ধতমতে, রেজেদ্রী ক'রে ইহাদের বিবাহ দিতে 

হবে। | 

ভক্তিভাঞ্জন শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ চট্োপাধ্যাম্ম ও রজনীকাস্ত ঘোষ মহাশন্ন বথাক্রমে 

গৌসাইঙ্্রীর পুক্র ও কন্ঠার বিবাহে পৌরোছিত্য করিয়াছিলেন; বিবাহস্থলে গোস্বামী 
মহাশকস উপস্থিত ছিলেন? গাঙস্থ্য ধশ্মসম্পর্কে তিনি যেসকল অপুর্ব জারগর্ভ ও হৃদরস্পর্শা 
উপদেশ প্রদান করেন, তাহ! শ্রবণ করিয়া সকলেই উপকৃত ও বিষুপ্ধ হইম্নাছিলেন। 

পুজ্রকে তিনি একবৎসর কাল ব্রহ্মচধ্য পালনের আদেশ করিলেন। গেগুারিকস।-আশ্রমে 
. এতছুপলক্ষে গর়ার আকাশগন্গ। পাহাড়ের রঘুবর বাবার এবং অপর কয়েকজন সিদ্ধপুরুষের 

আগমন হুইয়াছিল। বিবাহের পরদিন বিবাহ রেজেদ্্বী হয়। এই বিবাহে সাধু সঙ্জনের 

সমাগমে কয়েক দিন আন্দোৎসব চলিয়াছিল, এন্বং তাহাতে শ্ীযুক্ত গোম্বামী মহাশয়ের 

কয়েকটি লোক বিস্ষক্ধকর যে।গৈশ্বর্ধ্য অকল্মাৎ প্রকাশিত হইয়া পড়ে। তাহ! প্রমাণ সহিত 

ভবিষ্যতে লিখিতে মামার ইচ্ছ। রহিল। 

প্রীধরের পাগলামী ও ঠাকুরের শাসন । 
গেগা রিয়া-আশ্রমে অবস্থীনকালে কিছুদিন শ্রীধরেন্ পাগলামী অঙিশদ্দ বৃদ্ধি 

পাইক়াছিল। সে-সময়ে গেগারিয়াবাসী সকলেই তাহার লোকাচারবিরদ্ধ, কাওজ্ঞানশৃন্ঠ, 

গহির্ত অনুষ্ঠানে অতিশয় উত্তপ্ত হইয়াছিলেন। অহর্নিশি উদ্বেগগ্রান্ত কতিপয় অপহিষুঃ 

লোক শ্রীবরের উৎপাত একেবারে শাস্ত করিতে বিষম যড়যন্ত্রের সৃষ্টি করেন। 

গোস্বামী মহাশয় ০সসকল প্রতিহিংসাপরায়ণ ব্যক্তিদের নিদারুণ চক্রাস্ত স্বতঃই জানিতে 



১৫৮ . ভ্ীপ্রীসদগুরুসঙ | [ ১২৯৬ সাল। 

পারিয়া, উহা হইতে তাহাদিগকে বিরত করিতে ভক্ত ভ্রীধরের উপরে ভয়ঙ্কর কঠোর শদন 

করিয়াছিলেন ; এমন কি, শ্রীধরকে স্থানাস্তরিত করিবার জন্য, গেগারিয়ার সকলকে উহার 

সঙ্গ ত্যাগ করিতে এবং আহার না দিতে আদেশ করিয়াছিলেন শ্রীধর, কখনও বা অনাহারে, 
কখনও বা স্নেহমন্নী শ্ীযুক্ত। যে(গমায়া ঠাকুরাণীর. গোপনে প্রদত্ত ছুই এক মুষ্টি অন্ন আহারে, 

গাছতলায় পড়িয়া থাকিয়া, কোন প্রকারে দিনের পর দিন কাটাইতে লাগিলেন; কিন্ত 

তথাপি গোস্বামী মহাশয়ের আশ্রয় ত্যাগ করিলেন না। দণ্ড অতিশন্প তীব্র হওয়াতে শ্রীধর 

বাচিয়। গেলেন। শ্রীধরের দুর্দশা দেখিয়া তাহার শক্রগণের দয়া হইল। তীহারাই শেষে 

গোদ্বামী মহাশয়ের নিকটে আসিয়! এ যাঁত্র! শ্রীধরকে ক্ষম! করিতে অনুরোধ করিলেন। 

ধুলটোৎসব । 
(আমার অনবধানত! প্রযুক্ত নিষ্নলিখিত ঘটনাটি যথাস্থানে সন্নিবেশ করিতে পারি লাই |) 

এক রামপুরের বাসায় একদিন গোস্বামী মহাশয় কথায় কথায় বলিয়াছিলেন _« এবার 

ধুলট উৎসব করিলে হয়।? গুরুভ্রাতাদিগের মধ্যে অনেকেই ধূলট. উৎসবের নাম পর্যন্ত 

শুনেন নাই। শ্রীশ্রীঅদ্বৈত প্রভুর আবির্ভাব তিথি মাঘী-সগ্তমীতে শাস্তিপুরে প্রতি বৎসর 

প্রাক্প একমাস কাঁল এই উৎসব হইক্স! থাকে । দোলের সময়ে ফাঁগ যে ভাবে ব্যবহার হয় 
এই উৎসবে সংকীর্তনকালে রাস্তার ধুলির1শি সেইরূপে উড়াঁন হয় বলিয়। ইহার নাম * ধুলট+ 

হইয়াছে। 
কয়েকদিন পরে শ্রীযুক্ত কুঞ্জবিহ্ারী ঘোষ মহাশয়ের বাড়ীতে গুরুভ্রাতাদের একদিন 

নিমন্ত্রণ হইয়াছিল। ভোজনাস্তে শ্রীযুক্ত ছর্গাচরণ রায় মহাশয় বলিলেন “ঠাকুর যখন ধুলটের 

ইচ্ছ! প্রকাশ করিয়াছেন, তথন এই উৎসব করাই চাই। ব্যয় নির্বাহের জন্ত সকলে কিছু 

কিছু করিরা দিন।, তখনই অর্থ সংগ্রহের চেষ্ট। হইতে লাগিল এবং গোস্বামী মহাশয়কে 

জানান হইল যে এবার ধুলট কর| হইবে। এই সময়ে শ্রীহট্র হইতে অন্ধ বাবাজী আসিয়া 

ঢাকাতে উপস্থিত হইলেন। তিনি গোম্বামী মহাশয়ের আবাঁসেই অবস্থান পূর্বক স্মধুর 
গান-বাজনার মাধুর্্যে সকলকে মুগ্ধ করিতে লাগিলেন। বাবাজী পদাবলী গান করিতে 

করিতে আশ্চর্য প্রকারে নিজেই খোল ও করতাল একসঙ্গে বাজাইস্স। থাকেন। মাটীতে 

একখানা করতাল চিৎ করিয়া রাখিয়! অপর থান! বাছতে ঝুলাইন্স দেন? পরে খোলের 

তালের সঙ্গে সঙ্গে বাঁছ নাড়ার কৌশলে করতালও তালে তালে বাজিতে থাকে ॥ খুলট 

উৎ্মবের কয়েকদিন পুর্বহইতেই. অন্ধ বাবাজীর অপুর্ব্ব কীর্তন গানে আশ্রমে সর্বদাই 
আনন্দোচ্ছবাস চলিতে লাগিল। 
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, এদিকে মাঘী-সপ্তমী তিথি আসিয়। পড়িল। বেলা প্রায় আটটার সময়ে শ্রীযুক্ত কুঞ্জ বাবু 

বিধুবাবু এবং পসর মন্ুমদার-প্রতথতি বাসার অপর পার্খের কদমতলায় * গৌঁসাইকে সম্মুখে 
রাখিয়৷ গান আরম্ভ করিলেন-__ 

হরি বল্ব মুখে, যাব সথে ব্রজধাম 
কলিতে তারক বন্ধ হরিনাম ।-__ইত্যার্দ 

গোস্বামী মৃহাশয় রাস্তায় পড়িয়। সাষ্টাঙ্গ প্রণামান্তে ধুলায় গড়াগড়ি দিতে লাগিলেন। 

পরে উঠিরাই ছুই হস্তে ধুলি লইয়! 'জয় সীন্চানাথ “জয় সীতানাথ" বলিতে বলিতে উহ! চতুর্দিকে 
নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। শক্তি সংযুক্ত ধুলির সংম্পর্শে মুহুর্ত মধ্যে সকলেরই ভিতরে এক 
অভূতপূর্ব্ব ভাবের সঞ্চার হইল। দেখিতে দেখিতে তাহার ভাবোন্মত্ত অবস্থায় ছস্কার, গর্জন ও 

 ধুলি উতক্ষেপন পূর্বক উদ্দগু নৃত্য করিতে করিতে গৌসাইয়ের সঙ্গে সঙ্গে অগ্রসর হইতে 
লাগিলেন। এই সময়ে কয়েকদল কীর্তন অকম্মাৎ আপিয়! সংকীর্তনে যোগদান করিল। 

তখন মৃদঙ্গ করতালের ধ্বনি সংকীর্ভন-কোলাহুলে মিলিত হইয়া চতুদ্দিক কাপাইয়! তুলিল। 

গোস্বাবী মহাশয় উচ্চ উচ্চ লম্ফ প্রদানপূর্রবক নৃত্য করিয়! চলিলেন কিন্তু ভাবাধিক্য হেতু 

কয়েক পদ অগ্রসর হইতে ন! হইতেই তিনি রুদ্ধগতি হুইয়! পড়িয়া যাইতে লাগিলেন। এই 

সময়ে উচ্ছাস আনন্দের এক হুলস্প কাণ্ড আরম্ত হইল। প্রবল ভাবের প্রঘুর্ণ তুফান 

উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইয়! অপূর্বব ধুলিরাঁশির সংস্পর্শে দর্শক মগুলীকে অভিভূত করিয়া ফেলিল। 

স্ত্রীলোক পুরুষ, বালক বৃদ্ধ, মুটে মজুর, ব্যবসাদার প্রভৃতি যিনি যে অবস্থায় ছিলেন রাস্তার 
.উন্তয় পার্থে ভাবাবেশে তিনি সেই অবস্থায়ই মন্ত্রমুদ্ধৰৎ রহিয়া গেলেন। কোন কোন 

অদ্রালিকার উপরে মহিলার! দিশাহ(র! হইয়! সংকীর্ততন স্থলে লফা ইয়া পড়িতে উদ্যোগ করিতে 

লাগিলেন, শিশুগুলিও স্থানে স্থানে মুচ্ছিত হইয়া পড়িল। 

এই মহাসংকীর্ভন এতই ধীরগতিতে অগ্রসর হইতে লাগিল যে পাচ সাত মিনিটের পথ 

জ্ীবিহারীপালজীউর মন্দিরে উপস্থিত হুইতে তিন ঘণ্টাকাল কাটিয়া! গেল। এই প্রকারে 

কীর্তন সুত্রাপুর, ফরাসগঞ্জ, বাঙগলাবাজার, পাটুয়াটুলি, শাখারিবালার এবং লক্মীবাজার 

ঘুরিয়া! অপরাহ্ণ তিনটার সময়ে একরামপুরে আসিয়া উপস্থিত হুইল। তখন বাটার দ্বারে 

অন্ধ বাবাজী আসির়। গান ধরিলেন-__« নগর ভ্রমণ করে আমার গৌর এলে! ঘরে, আমার 

*. কথিত আছে যে আসন্সিত্যানন্দ প্রভুর দুর পুত্র প্রীধুক্ত বলভত্র ঠাকুর এ স্থানে একটি কদম গাছের তলার 
তাহার আলন স্থাপন করিয়া কিছুকাল সাধন ভজন করেন। সময়ে এ পুরাতন কদম্ব বৃক্ষ নষ্ট হুইলে সেই 

সৃঃনেই অন্ত একটি কদন্ব বৃক্ষ জন্মিল। এই ভাবে অদ্যাপি বলভছ্ের আসন-স্থান রক্ষিত হই! আসিতেছে । 



১৬০ | প্রীপ্রীসদ্গুরুসঙ্গ । [ ১২৯৬ সাল। 

নিতাই এলো ঘরে__' এই সময়ে উদ্দীপিত ভাবের অভিনব উচ্ছ্বাসে সকলেই পুনরাত্স উন্মত্ববৎ 

হইলেন এই ভাবে বহুক্ষণ চলিয়া গেল। ক্রমে সংকীর্তন থাঁমিলে জনসমুহ ঢুলু ঢুলু অবস্থায় 

শীস্ত ভাব ধারণ করিল। ্ 

এই বিচিত্র ভাবোম্মাকারী ধুলটোৎসবের নগর-সংকীর্তনে ঢাকাবাসীর! অতিশয় মুগ্ধ 

হুইয়াছিল। একটি অল্পবয়ন্ক বালক ১৭১২ ঘণ্টাকাল সংজ্ঞাশুন্তাবস্থায় থাকায় তাহার 

পিতামাতা উহার জীবনাশায় হতাশ হুইয়! পড়িলেন। তছার1! গৌসাইয়ের নিকটে আসিস 

আকুল হইয়। কীদিতে লাগিলেন। গোস্বামী মহাশয় তখন তাহাদের বাড়ীতে যাইয়া স্পর্শ মাত্রে 

ছেলেটিকে মুস্থ করিয়া চলিয়া আসিলেন। আর একটি জগন্নাথ স্কুলের ১৪।৯৫ বৎসরের ছাত্র 

ধুলটোতসবের সংকীর্ভনে ভাবাবেশে এতই ম।তিয়৷ গেল যে ৬।৭ দিন পর্ধ্যস্ত সে থাকিয়। থাকিয়া 
রাস্তায় রাস্তায় “আমার কৃষ্ণ কই' “আমার কৃষ্ণ কই' বলিয়! কাদিয়! ছুটাভুটি করিয়াছিল। 

দিবসের অধিকাংশ সময়ই তার বাহাজ্ঞান বিলুপ্ত থাঁকিত। ছেলেটির নাম শ্রীশ্থিনীকুমার 

মিত্র। বাড়ী বিক্রমপুর। উহার আত্মীয় স্বজনগণ, দ্ীর্ঘকালব্যাপী এই প্রকার অবস্থ1 
দ্েখিয়। ভীত হইলেন এবং গোস্বাসী মহাশয়ের নিকটে আসিয়া! কাতর ভাবে উহ্থার প্রতীকারের 

উপার লিজ্ঞসা করিলেন। গৌসাই বলিলেন__« ভক্ত বৈষ্বগণের নিকটে থাকিলে 

এই ছেলেটির ভাবের আদর হইত। সে যাকৃ; হুগলি জেলার অন্তর্গত কোন 

পল্লীগ্রামে একটি ভদ্রলোকের কুলবধুর হরিসংকীর্তনে এই প্রকার ভাব হু'য়েছিল। 

বাড়ীর সকলেই তাতে অস্থির হইয়া পড়িলেন। তখন একটি ব্রাঙ্গণ আসিয়া 

বলিলেন কোন যাজনিক ব্রাঙ্গণকে নিমন্ত্রণ করিয়া ভোজন করাইয়া তাহার 

উুঁজ্জছাবশিষ্ট বউটিকে খাঁওয়াইয়! দিন ভাব ছুটিয়া যাইবে । গৃহস্াসী এ প্রকার 
করাতে বউটির ভাবাবেশ ছুটিয়া গেল ।৮ 

শুনিলাম অশ্বিনী সম্বন্ধেও নাঁকি এ প্রকার করায় তাহার স্বাভাবিক জ্ঞান লাভ 

হইয়াছিল। শ্রীযুক্ত কুঞ্জলাল নাগ মহাশয় এই মহাসংকীর্তনে প্রধান গায়ক ও বাদক ছিলেন। 

কি শক্তি প্রভাবে তিনি অবিশ্রামে উৎসাহের সহিত ছয় ঘণ্টাকাল গান-বাজনা! করিয়া- 

ছিলেন ভানিয়। অনেকে বিশ্মিত হইলেন। কিছুকাল পূর্ববে এই কুঞ্জ বাবুকে একদ্িবস 

পৌোস্বামী. মহাশয় বুকে জড়াইয়া ধরিয়া বলিয়্াছিলেন-- সনাতন গোস্বামীকে আলিঙ্গন 

ক'রে মহাপ্রভু যে স্থথ অনুভব ক'রেছিলেন আজ ইহার স্পর্শে আমি সেই সুখ লাভ 
করিলাম।” | | | 



মুঘ। প্রণম খণ্ড । ১৬১ 

লালের যৌগৈশ্বর্যে গুরুভ্রাতৃগণের মুগ্ধত1 | 
শাক্তিপুরনিবাপী বালক সাধক লালবিহারী বন্থুর জাতিশ্মরত্ব ও ধর্ম্মজীবনের 

আশ্চর্য উৎকর্ষলাভের সঙ্গে সঙ্গে উহার প্রবীণতা ও যোগৈশর্ধ্য চতুর্দিকে রাষ্্রী হই! 

পড়িয়াছে। গুরুভ্রাতার। অনেকে উহার প্রভাবে মুদ্ধ হইয়া! গোস্বামী মহাশয়ের প্রতিও যেন 

দৃষ্টি করিতে তেমন অবসর পাইতেছেন না । গোস্বামী মহাশয় সাধনসিদ্ধ, আর লাল নিত্য- 

সিদ্ব__এইপ্রকার সংস্কারও কাহারও কাহারও মনে জন্মিয়াছে। লালের অসাধারণ শক্তি 

ও প্রতিপত্তি গুক্ষভ্রাত'দের মধ্যে বিস্তৃত হইয়। পড়ায় কাহারও কাহারও গুরুনিষ্ঠার খর্ব তা 

ও শোচনীয় পরিণামের ত্রপাত হইয়াছে । 

ভাঁগলপুরে পুনরাগমন । 

কলিকাতায় কিছুদিন থাঁকিয়৷ বাড়ী গেলাম। বুঁড়ীতে আমার বেদনারোগ ক্রমশঃ 

অগ্রহ।য়ণের ১ম বৃদ্ধি পাইতে লাগল। সুতরাং সেখানে আর অধিককাল বিলম্ব ন৷! 

টানা, ১২১৩ *করিয়! আবার ভাগলপুরে চলিয়া অ[সিলাম। 

থণ্জরপুর পুলিনপুরীতে ঠিক গঙ্গার উপরে আমার থাকার ঘর। যতকাঁল রোগ 

আরোগ্য না! হইবে এই স্থানেই থাকিব, সঙ্কল্প করিলাম । গোস্বামী মহাশয়ের সঙ্গ ছাড়। 

হওয়াতে এত কাঁলের ডায়েরী লেখার উৎসাহ 'একেবারে নিবিয়! গেল। আমার কুৎসিত 

জীবনের চিত্র আকিয়! কোন লাঁভই নাই; বরং ধিনি তাহা দেখিবেন তাহার অপকাপের 

আশঙ্কা আছে । যদি গুরুদেবের দুর্লভ সঙ্গ কখনও আমার আবার লাভ হর, তন প্রাণ 

খুলিয়া তাহার সেই তীর্ঘন্বরূপ পাঁবন-লীলা ডায়েরীতে লিখিয়| কৃতার্থ হইব। আজহইতে 

আমার ডায়েরী লেখ! বন্ধ, করিলাম । 

বছদিন পরে ডায়েরী লেখার প্রবৃত্তি । 

আজ বুকাল হইল নিয়মিতরূপে ডায়েরী লেখা বন্ধ করিয়াছি । এই এক বৎসরে কত 

মাঘ মাসের প্রথম প্রকার অবস্থা আসিল গেল, ভাবিলে স্বপ্ধ মনে হয়। গুরুদ্দেব ও 

ভাগ, ১২৯৬। বারদীর ব্রহ্মচারী মহাশয় ভায়েরী লিখিতে আমাকে উত্সাহ দিয়াছিলেন। 

এখন তাহা স্মরণ করিয়া কষ্ট হয়। আমার কলুষপুর্ণ জীবনের ঘটন। লিপিবদ্ধ করিবার 

আবগ্তকতা যে কি, তাহা আমি জানি না। তবে মনে হর আমার জীবনের বিশেষ বিশেষ 

ঘন! আলোচনায় আমারই হয় তকোঁনকালে কল)াগ হইবে । সময়ে সময়ে স্বভাবের বিশেষ 

(বরুতি ও চরিত্রের চঞ্চলত। দে খিয় ভবিষ্যৎ উন্নতির আশা একেবারে বিসজ্জন দিতে হয়। 

২১ 



। 
১৬২ জীব্রীসদ্গুরুসঙ্গ | মি ও সাল। 

চারিপ্দিকেও দেখিতেছি ধাহার। পরম পবিত্র নিঃস্বার্থ ধার্মিক বলিয়। এক সময়ে দেশমাস্ত 

ছিলেন, অবস্থাক্স পড়িয়া ক্তাহারাও কালক্রমে অন্ত প্রকার হইয়া গিগ্লাছেন। তাহ।দের গত 
জীবনের তুলনায় আমার এ জীবন কি ছার ! অতি তুচ্ছ ভাবিয়া যে সকল সামান্ত প্রলোভনকে 

সাধারণ লোৌকেও অগ্রাহ্য করে, দেখিতেছি মছাতেজন্বী পবিত্রাত্মা ব্যক্তিরাঁও বিধির চঙ্রে 
পড়ি়। তাহাতে ঘুরপাক খাইতেছেন। . স্থতরাঁং আমার আর ভরসা কি? যতই সাল 
হই না কেন, পতিত হওয়! খুবই সহজ ; অথচ পতিত হইলে আবার স্বস্থানে আস! সহজ নয়। 
আমি নিশ্চয় জানি, যতদিন আমার গুরুদেবের মমতাপুর্ণ পবিত্র মৃত্তি আমার অন্তরে জাগরূক 

থাকিবে, তাহার ন্েহ্দৃষ্টি আমার স্মৃতিতে প্রকাশিত থাকিবে, ততদিন আমার পতন নাই; 

মহাত্মাদের বাক্যে অবিশ্বাস ও গুরুদেবের কৃপা-বিস্বতিই আমার অধঃপতনের হেতু হইবে। 
নিজেকে বড় মনে করিয়া যখন সকলকেই তুচ্ছ করিব, তথন আর আমার উন্নতি 

কি প্রকারে হুইবে.? কিছুকালযাবৎ এই সব চিন্তায় আমি বড়ই উদ্বেগ ভে'গ করিতেছি । 

কিন্তু এইরূপ হর্গতি ও অবনতি ঘটিলে, হয় ত এই ডায়েরীই আমার চেতন! সম্পাদন 
ও সদগতির হেতু হইবে। আমার নিজ জীবনের ঘথার্থ ঘটন। তে। আর মামি কখনও অবিশ্বাস 

করিতে পান্িিব না। এই মলিন আনক্জনাময় জীবন-পক্ষে আমার দয়াল গুরুদেবের স্সেহদৃষ্টিতে 

সময়ে সময়ে ষে মনোহর পদ্ম প্রস্কটিত হইয়া উঠে, এই ভায়েরীই তাছা এক সময়ে আমার 
চক্ষের সমক্ষে আনিক়। ধরিবে। ছুদ্দিনে গুরুদেবের শ্বতি এই ডায়েরীই আবার ফুটাইয়। 

তুলিবে, এই মীমাংসায় উপনীত হইয়!, আবার ডাক্েরী লিখিতে সংকল্প করিলাম। 

শীশ্রীগুরুদেবের শ্রীপাদপদ্ম মস্তকে রাখিয়া, বারদীর ব্রহ্মচারী মহাশফ্ষের পবিত্র মুস্তি স্মরণ 

করিয়া, এবারে আবার জীবনের বিশেষ বিশেষ ঘটনা লিপিবদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইলাম । 

সৎদঙ্গলাভ । গঙ্গামাহাত্ম্য ও. তর্পণে আস্থা । 

ভাগলপুনে আপিয়াও আমার রোগের যন্ত্রণা কমিল না। মনে একট। ধারণ। জন্মিল, 

আর অধিক দিন বাচিব না। সংসারে আস! আমার বৃথ। হইল; আকাক্ষামত ভগবানের 
নাম করিতে পারিলাম না । এইরূপ উদ্বেগ ও দুশ্চিন্তা আমার বিষম অশাস্তি হইতে লাগিল 

আমি তখন নির্দিষ্ট একট। নিয়ম নির্ধারণ করিয়া সারাদিন কাটাইতে লাগিলাম । 

গুরুদেবের কপায় ভজনানন্দী সৎসঙ্গীও আমার সহজেই লাভ হইল । শুনিয়াছিলাম ঢাক! 

কলেজিয়েট ক্ষুলের মাষ্টার শ্রীযুক্ত হরিমোহুন চৌধুরী মহাশয় গুরুদেবের নিকটে সন্ন্যাসের 

কতকগুলি নিরস-পদ্ধতি গ্রহণ করিঝ্বাছিলেন। তীব্র বৈরাগ্য অবলম্বনপূর্ব্বক দর্বত্যাগী 
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উদাঁসীর মত পদব্রজে বহুদেশ পর্ধ্যটন করিয়া, কিছুকাল হয় তিনি এই ভাগলপুরে আসিয় .. 
উপস্থিত হইয়াছেন; পথে পথে তিনি হুরিসন্ীর্তনে ভাবোচ্ছাসের তরঙ্গ তুলিন্না 
জনসাধারণের প্রাণে ধর্মের শ্রোত প্রবাহিত করিয়াছেন। ভাগলপুরের হরিসভায় 
হুরিনামসঙ্থীর্তনে স্বামীজীর অসাধারণ ভাবাবেশ দেখিয়া সকলেই বিমুদ্ধ হইয়া গেলেন। 
সকলেই তখন স্বামীজীকে ভাগলপুরে কিছু দিন থাকিতে অনুরোধ করিলেন। জনৈক 

প্রসিদ্ধ উকিল খুব আদর যত্ব করিয়া স্বামীজীকে নিজ বাড়ীতে লইয়া! আসিলেন। 

ইংরাজীশিক্ষিত লোকের ভগবানের নামে মহাভাব হয়, সংজ্ঞ! বিলুপ্ত হয়, ভাগলপুরের 
শিক্ষিতসম্প্রদায়ের ইহা বড়ই আশ্চর্য বোধ হইল। তাহার! স্বানীজীকে খুবই শ্রদ্ধা ভক্তি 

করিতে লাগিলেন। দিদ্ধপুরুষ বলি! স্বামীজীর নাম সহরের সর্বত্রই রাষ্ট্র হইয়া পড়িল। 

এক দিবসের অধিককাঁল স্বামীজীর কোথাও থ।কিবার নিয়ম নাই; তাহার উপরে গুরুদেবের 

এটি বিশেষ আদেশ । কিন্তু হরিসঙ্কীর্তনের লোভে মত্ত হইস্জা স্বামীজী প্র আদেশ লক্ঘম 

করিয়া ফেলিলেন। *আমি সন্্যাসী, আমার আবার বিধিনিষেধ কি ?* এইরূপ ধারণায় 

স্বামীজী গুরুবাক্য উড়াইয়! দরিয়া উকিল বাবুর বাড়ীতে আসন করিলেন। এক দিকে প্রত্যহ 

হরিসম্কীর্ভনে ভাবাবেশের উচ্ছণাসে যেমনই তিনি সকলকে স্তম্তিত করিতে লাগিলেন, 

অপর দিকে তেমনই কুসংসর্গে পড়িয়া, মাংস ও উচ্ছিষ্টাদির সংস্্রবে গুরুবাক্য লঙ্ঘন করিস, 

ভিতরে ভিতরে দ্িন দিন মলিন হইয়া যাইতে লাগিলেন। 

অতঃপর এক দিন স্বামীজী অদ্ধক্ষিণ্ড অবস্থায় হঠাৎ আমার নিকটে আসিয়া বলিলেম-_- 

প ভাই, আমাকে রক্ষা কর । আমার সর্বনাশ হইয়াছে । সন্যাসভাবের সঙ্গে সঙ্গে গুরুদেব 

আমাকে যে অবস্থা কৃপা করিয়া দিয়াছিলেন, তাহা! আমার ছুটিয়! গিয়াছে । হায়, হায়! 

আমি একটি নুতন রাজ্যে প্রবেশ করিয়াছিলাম, নিত্য আমার নিকটে নূতন নৃতন দৃষ্তয 
প্রকাশিত হইত । দর্শনের দিক্ আমার এতই পরিফার হইয়াছিল যে, সারা দিনে আধ ঘণ্ট! 

সময়ও দর্শনের একট! কিছু না পাইলে অস্থির হইতাম। সন্কীর্ভনে এই দর্শন আরও পরিস্যুট 
হইত) সুতরাং কোথায় সম্ধীর্ভন? কোথায় সংষ্বীর্তন% বলিদ্না ঘুরিক্সা বেড়াইতে 

লাগিলাম। গুরুদেব বলিয়াছিলেন_-? নিয়ত নাম করিও, এই নামেই সব হবে।, 

কিন্ত ইষ্টনাম অপেক্ষাও আমার সম্থীর্ভনের ঝৌঁক বেশী হইল। এই সঙ্কীর্তনের লোভেই 
গুরুবাকা ও সন্্যাসের নিয়ম অগ্রাহ্য করিয়া উকিল বাবুর বাড়ীতে আসন করিকাম ॥ কীর্ভুনে 

নিত্য নূতন দর্শন হইবে এই লোভে গুরুদেবের একটিমাত্র আদেশ লঙ্ঘনেই আমি বিপন্ন 

হইরাছি। একটি আদেশ লঙ্ঘনেই সঙ্গে সঙ্গে দশটি নিয়মে শ্রিথিলত| আসিয়া পড়িল। 
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পরে, অনাচারে স্বেচ্ছাচারে সবই ক্রমে হারাইয়াছি। কিছু দিন যাইতে ন! যাইতে আমার 

সন্কীর্তনের সে ভাব ভক্তিও শুকাইয্স! গেল। এখন কীর্ডনে যাওয়া বন্ধ করিয়াছি; আমার 

সে ভাব নাই, আমার প্রতি এখন আর কাহারও শ্রদ্ধা নাই, বরং সাধারণের অবজ্ঞাই 

জন্মিতেছে। আমি এখন উকিল বাবুর ছেলেদের গৃহশিক্ষক হইয়া দিন কাটাইতেছি। 

আমার উপায় কর।” 

স্বামীজী পঠদ্দশ(র ঢাকা কলেজে মথুর বাবুর খুব প্রিয় ছাত্র ছিলেন। মথুর বাবুকে 

স্বামীজী অকপটে স্বীয় ছুরবস্থার কথ। বলায়, ডিনি দয়া করিয়া, ম্বামীজীকে আমাদের সঙ্গে 

রাখিবার জন্ত নিজের ছেলেদের মাষ্টার নিধুত্ত করিলেন। বেতন মাসিক ২৫২ টাকা; 

আহারাদির ব্যবস্থা আমাদেরই সঙ্গে হইল। সকালে সন্ধ্যায় ৩ ঘণ্টা করিয়া ছেলেদের 

পড়াইয়া, অবশিষ্ট সময় ম্বামীজী নিয়মিতরূপে সাধন ভঞনে প্রবৃত্ত হইজেন। আমরা মাঁসাস্তে 

্বামীজীর বেতনের টাক] কয়টি তাহার স্ত্রীকে পাঠাইতে লাগিলাম। নিয়মে চলিয়া কঠোর 

সাধন ভজনে কিছুদিনের মধ্যেই স্বামীজী স্বীয় দুরবস্থা শোধরাইয়া লইলেন। এখন স্বামীজীর 

সঙ্গে বড়ই আনন্দ পাই। ূ 
মথুর বাঁবুর কেরাণী শ্রীযুক্ত মহা বিষণ যতি আমাদেরই বাসায় থাকেন। যতিবংশ বলিয়াই 

বোধ হয় তাহার প্রক্ৃৃতিটি স্বভাবতঃই সাত্বিক। আফিসের কর্তব্য যথারীতি সম্পন্ন করিয়া, 

তিনি অবশিষ্ট সময় শুধু ধর্ম্ানুষ্ঠানে অতিবাহিত করেন । ত্রিসন্ধ্যাদি ব্রাহ্মণের নিতাক্রিয়! এবং 

গঙ্গাসান, স্বপাঁকে আহার বনৃক?লহইতেই মহাবিষু। বাবুর অভ্যন্ত । রাধাকৃষ্ণ বলিতে তাহার 

চক্ষে জল আসে । প্রায় প্রতিদিন রাধারুষ্ লীলাবিষয়ে তিনি সুন্দর সুন্দর সঙ্গীত রচনা 

করেন। আফিসের কাজ করিতে করিতেও অঠৈতুক ভাবোচ্জাসে কখনও কখনও অবশ 

হইয়! পড়েন; তখন আফিসের কাজ বন্ধ থাকে । এই মহাবিষুঃ বাবু আমার সঙ্গে এক 
ঘরেই থাকেন। সুতরাং ভাগলপুরে আসিয়া, ভগবানের কৃপায়, আমার সৎসঙ্গীর অভাব 

কহিল না । 

আমাদের বাসার পুর্ব দিকে স্বিস্তীত গঙ্সা--আজ কাল চড় পড়াতে কিধিৎ অস্তরে 

সরয়। শিক্লাছেন। গঙ্গার ঠিক উপরেই রহিয়াছি, বিশুদ্ধ বাু সতত সম্ভোগ করিতেছি, 
কিন্তু গঙ্গাজলে স্নান করি না। বন্ধ জল স্থির স্থতরাং অধিক নির্রল্গ-_এই যুক্তি ধরিয়া 

আমি কৃপোঁদকে ক্সান করি। অরঙ্েয় স্বামীজী ও মহাবিষ্ুণ বাবু আমাকে পুণ্যতোয়! জাহবীর 
কত মাহাত্ম্য বলেন! আমি তাহা কুসংস্কার বলিয়। উড়াইয়। দেই। যাহা হউক, উহাদের 

আন্তরিক আগ্রহ ও অগ্রোধ ঠেলিয়! ফেলিতে না! পারিয়া, একসঙ্গে সকলে অনুদয়ে, মাঘের 
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শীতে, গঙ্গাসান আরম্ত করিলাম। কয়েক দিন গঙ্গান্সান করিয়াই শরীরটি বেশ হাল্কা, -. 

ঝর্ব,রে বোধ হইতে লাগিল; দেখিলাম অনুদয়ে গঙ্গান্নানে শরীরের সমস্ত গ্লানি ও অবসাদ 

দূর করে এবং মনটিকেও যেন শ্গিদ্ধ করিয়া! দেয়; প্রফুল্লতা ও পবিত্রতা স্নানের সঙ্গে সঙ্গেই 
অন্তরে আসিয়া! পড়ে; ভগবানের নাম সরসভাবে আপনা আপনি চলিতে থাকে । এসকল 

পরিকার অনুভব করিতে লাগিলাম। এক দিন গঞগান্সান করিতে করিতে অকণ্মাৎ আমার 
জাতি ও বংশগত সংস্কার আসিয়া আমাকে অভিভূত করিয়। ফেলিল। মনে হইল, এই 
গঙ্গার জল স্পর্শ করিয়া আমর পিতা পিতামহ প্রভৃতি পুর্ব্ব পুরুষগণ “ উদ্ধার হইলাম * মনে 
করিয়। কত আনন্দই করিয়াছেন ! পুরাঁকালে যোগী খধিগণ এই গঙ্গ।জলে ভগবানের কতই 
আরাধনা উপাসনা করিয়াছেন! নাজানি কি শুণ প্রত্যক্ষ করিয়। তাহার! উহাকে পতিত- 

পাবনী মোক্ষদায়িনী বশিয়া স্তবস্ত্রতি করিয়া গিয়াছেন ৷ পরলোকে থাকিয়া, এই গঙ্গাজল 

পাইলে, এখনও তাহাদের কত আনন্দ হইবে! আমি তাহাদের উদ্দেশে আঙ্গ অঞ্জলি ভরিয়া 

গঙ্গাজল দেই। ইহা ভাবিতেই আমার কানা আসিয়! পড়িল। মনে হইল যেন কত 

যোগী খবি, দেব দেবী এবং আমার পূর্বপুরুষগণ আমাকে আজ আকাশে থাকিয়া আশীর্ব্বাদ 

করিতেছেন । আমি ছ'হাতে জল তুলিয়া! তাহাদের স্মরণ করিক্না উদ্ধদিকে নিক্ষেপ করিতে 

লাগিলাম। ইহাতে আমার বড়ই আনন্দ হইল । দেব দ্রেবী, খষি মুনি ও পিতৃপুরুষগণ 

আজ আমার কাধ্যে সন্তষ্ট হইয়াছেন_-এই প্রকার কল্পনায় সারাদিন আমার উৎসাহ-আনন্দে 

কা্টিয়। গেল। কল্পনা! হইলেও এই আনন্দের লোভ আমি ছাড়িতে পারিলাম না। প্রত্যহ 

গঞঙ্গাক্গানের সময়ে উহাদের উদ্দেশে জল দিতে লাগিলাম। পরে আর এক দিন মনে হইল-_- 

জলই যখন দিতেছি তখন নিন্দিন্ট প্রাণালী ধরিয়াই দেই না কেন? শাস্ত্রোস্ত 

প্রণালীমত উহাদের নাম ধরিয়া জল দিলেই তো উহাদের ভধিক তৃপ্তি ও আনন্দ হুইবে। 

এই ভাবিয়া, আমি নিত্যকম্মের তপণপ্রণাঁলী কণ্ঠস্থ করিলাম । সেই সনয়হইতে আমি প্রত্যহ 

গ্রণালীমত নিয়মিত তপণ করিয়! আসিতেছি। 

তন্দ্রাবেশে চক্রশক্ভির অন্ুস্ভৃতি। 

বাজে আহারাস্তে আজ স্বামীজীর সহিত একজ এক বিছানায় শয়ন করিয়া গুকদেবের 

মাধ শাঁস, প্রসঙ্গে তন্দ্রীবেশ হইল । দেখিলাম__স্বামীজী পদ্যানুষঠদ্বার] আমার 

১২৯৬। অধোদেশ টিপিয়! দিয়া বলিলেন-_-“ এই স্ঞান মূলাধার ; প্রাণায়ামদ্বার। 

এখাঁনহইতে শক্তি আকর্ষণ করিয়া উদ্ধদিকে সহলারে লনা যাও) সমাধি হইবে। 
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আনি তাহার কথামত ২।৪ বার প্রাণায়ামে দম দিতেই মূলাঁধার চক্র খিচিয়! উপরের দিকে 
সঙ্কুচিত হুইয়া উঠিল । অমনই ধর চক্রহইতে একট! শক্তি মেরুদণ্ডের ভিতর দিয়! সর্ সর্ 

করিয়া! উর্ধাদিকে চলিল। সে শক্তির ছূর্বার গতির সঙ্গে সঙ্গে আমার শিরা, ধমনী যেন 

ছিড়িয়! যাইতে লাগিল। ভয়ঙ্কর একটা যন্ত্রণা অনুভব করিতে লাগিলাম । এসময়ে প্রাণায়াম 
থামাইতে চেষ্টা করিলাম, কিন্তু পারিলাম না। একট অদম্য শত্তি আমাকে অবশ করিয়। 

মুক্ুমুহুঃ প্রাণায়ামের দম চালাইতে লাগিল। দমে দমে শক্তি উর্ধগামী হইয়! উপর উপর 

কয়েকটা! চক্রের আবরণ ছি'ড়িয়। ফেলগিল। মনে হইল ধেন নাড়ী-ভূড়ীর সঙ্গে সঙ্গে 
আমার ভিতরের ঘ। কিছু সমস্তই ছিন্নভিন্ন হুইয়া গেল। “উহু উচু * ছাড়া আমার তখন 

আর কোন বাক্য-স্ফুরণেরও শক্তি রহিল না । যাঁতনায় অস্থির হইয়া আমি ক্রমে মুক্ছিত- 
প্রায় হইলাম । একটু পরেই এই শক্তি, পথ ন! পাইনা, প।ক ঘুরিয় হঠাৎ নীচে আসিক়৷ 

পড়িল। এসময়ে খুবই আরাম বোধ হইল, কিন্ত এ অবস্থ। মুহ্র্তকাঁলমাত্র অনুভব করিলাম। 

পরক্ষণেই আবার সেই শক্তি আরও যেন অধিকতর 'প্রবলবেগে সর্ সর্ করিয়া উদ্ধদিকে 

ছুটিল। পুনঃপুনঃ, কিছুকাল ধরিয়া, এইভাৰে শক্তির অধঃ উদ্ধ গতাগতিতে আমি একেবারে 

অবসন্ন হইয়। পড়িলাম । অকস্মাৎ একবার মহাবেগে উখিত হইয়, এই শক্তি স্বস্থানে গিসসা 

সহস। সম্পূর্ণ বিন্নাম লাভ করিল। তখন পরমানন্দ সাগরে আমি যেন একবারে ডুবিয়া 

গেলাম । ইহার পর আর কিছুই বলিবার নাই। কতক্ষণ যে এ অবস্থাটি স্থারী হইল 

জানি না। পরে, আবার এই শক্তি মুলাধারে নামিয়৷ আসামাত্র আমার জ্ঞান হইল। 

সমস্ত শরীর ঘর্শস্ত ও অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছে, দেখিলাম। অতিসংক্ষেপে প্রত্যক্ষ অনুভূতির 
ক্রমটি মাত্র সঙ্কেতে লিখিয়া রাখিলাম। এই সময়ে হঠাৎ স্বামীজী জাগিয়া উঠিলেন এবং 

বলিলেন-_-“ ভাই, এ কি স্ব দেখিলাম $ গুরুজী যেন তোমার ভিতরে কি 'একট। প্রক্রিয়া 

করিতেছেন। কিছুক্ষণ চেষ্টার পর, আক্ষেপ করিয়!, হাতের কবজ নাড়িক্সা তিনি ঝঙ্িলেন__ 

“আহা হা! সবট! হ'ল নাঃ একটু রয়ে গেল।** 

অপুর্বব সূর্য্যমণ্ডল দর্শন । 

এখন প্রত্যহ আমি রাত ৩টার সময়ে উঠিয়া! শৌচাদি কার্য সমাপনাস্তে, ৩॥ টা 
হইতে তোর ৬ ট! পধ্যস্ত নাম, প্রাণায়াম ও কুস্তক করি। জানেত পর ম্বামীজী ও বিষ বাবুর 

সহিত জলঘেগ ও চা-পান করিয়া ৭ টা হইতে ১০ টা' পর্য্স্ত নির্জন বাগানে বলিয়া “জাটক ' 
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সান করিয়। থাঁকি। আহারের পর বাসাহইতে কিঞ্চিৎ ব্যবধানে, গঙ্গাতীরের জনমানবশুন্ত 

শিবমন্দিরে গিয়| প্রত্যহ বেলা ১২ টা হইতে ৫ টা পধ্যস্ত নির্জন সাধনে কাঁটাই। বিকাল 

বেলায় আমাদের বসান বহু ভদ্রলোকের সমাগম হয়। সন্ধ্যাপধ্যস্ত মহাবিষু্ বাবু ও স্বামীজী 
তাহাদের লইয়! ধর্্মালোচন! ও সন্কীর্তন করেন। রাত্রে আহারাস্তে নিদ্রিত না হওয়া পর্য্যন্ত 
আমাদের ধশ্মপ্রসঙ্গের বিরাম হয় না। মধ্যে মধ্যে আমরা রাত্রিতে বাগানে তমালতলায় 

যাইয্লা বসি। গভীর রাত্রিতে জঙ্গলের ভিতরে সম্মুখে ধুনি রাখিয়! নাম করিতে করিতে 

বড়ই আরাম পাই। সার দ্রিনরাতই আমাদের যেন একট! ধন্দেৎসব চলিয়াছে। 

পূর্বোক্ত স্বপ্নঘটনার পরহইতে সাধন ভজনে উৎসাহ আমার আরও বৃদ্ধি পাইল। নাম 

করার সঙ্গে সঙ্গে অলক্ষিতভাবে গুরুদেবের রূপ মনে আসিয়া পড়িতে লাগিল। গুরুদেব 

বলিয়াছিলেন__“ কল্পনা! কখনও কর্বে না। নাম কর্তে করতে সত্যবস্ত আপন! 
আাপনি প্রকাশিত হবে ।” আমি কল্পন। কখনও কচির না); 'অথচ একটুকু স্থির হইয়। 

নাম করিলেই অমনন অজ্ঞাতসারে গুরুদেবের দূপটি আপনা আপনি অন্তরে আসিক। পড়ে । 

তখন উহাতে এতই আনন্দ পাই যে, কল্পনা হইলেও উহ! 'আর ত্যাগ করিবার যো 

থাকে লা। | 

ইতিমধ্যে এক দিন ভোরবেল। গঙ্গান্স।ন করিয়া, নাম করিতে করিতে স্বামীজীর সঙ্গে 

বাসায় আসিতেছি, মন্টি গুরুদেবের মনোহর রূপে মাবিষ্ট রহিয়াছে--অকম্মাৎ ললাটদেশে 

ন্থনীল আকাশে অসংখ্য বৈহ্যতিক তেজোময় শুভ্র জ্যোভিঃ-সমঘ্বত অপুর্ব ্ধ্যমগুল ঝক্ 
ঝকৃ করিয়া উদ্দিতহইল। কেক সেকেগু মাত্র উহার দিকে দৃষ্টি করিয়াই আমি £জয় গুরু, 

জয় গুরু» বলিতে বলিতে অবশাঞঙ্গ হইয়। বালির উপরে পড়িয়া! গেলাম। * * * সাধন 

রাজ্যে কত কি আছে, জানি না। এসব দেখিয়া অবাক হইতেছি ! 

সাধনে অক্ষমতাহেতু কৌশলবুদ্ধি। 

গঙ্গা-ক্নানের গুণে অথব দর্শনের লোভে সাধনে উৎসাহ আমার বৃদ্ধি পাইল। প্রতি 

শ্বাস-প্রশ্বাসে অবিআাস্ত নাম কর। গুরুদেবের আদেশ; কিন্তু বহু চেষ্টা করিয়াও দেখিতেছি 

তাহ। আমি পারিতেছি ন। প্রত্যহ নিদ্রাহইতে উঠিয়া, শ্বাস প্রশ্থাসে নাম করিব বলিয়! 

দৃঢ়তার সহিত লাগিয়। যাই ; কিন্ত একটুকু সমর উহাতে লক্ষ্য স্থির হইতে না হইতেই দেখি 

অজ্ঞাতসারে মন কোথায় চলিয়া গিয়্াছে। পুনঃপুনঃ এই প্রকার চেষ্টায় হয়রান হুইয়! 

পড়িতেছি। শ্বীস প্রশ্বাস ধরিয়া নাম কর! কিছুতেই অভ্যাস করিতে পারিতেছি না। ব্নু 
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চেষ্টা করিয়াও যখন উহ! পারিলাম না, তখন অন্য এক কৌশল অবলম্বনপুর্ব্বক গুরুদেবের 
আদেশ প্রতিপালন করিব, স্থির করিলাম । দিনে রাত্রে যতসংখ্যক শ্বাস প্রশ্বাস হইয়। থাকে 

ততসংখ্যক নাম করিব সঙ্কল্ল করিলাম। পরে গুরুদেব কৃপ। করিয়। প্রত্যেকটি শ্বাস- 

প্রশ্বাসের মাথায় উহ বসাইয়! নিলেই আমার প্রতি শ্বাস-প্রশ্বীসে নাম কর! হুইবে। এইরূপ 

বুদ্ধি করিয়া ২১৬০০ শত নাম করিতে লাগিলাম। যদি শ্বীস প্রশ্থাসের সংখ্যা বুদ্ধিই হইয়] 

পড়ে, এই আশঙ্কায় নামের সংখ্যারও বৃদ্ধি করিয়৷ প্রায় ৩০৩২ হাজার নাম করিতে 

লাগিলপাম। কর ও মালায় নাম জপ এত অভ্যস্ত হইয়াছে যে, নিদ্রিত অবস্থায়ও আপন 

আপনিই আমার কর ঘুরিয়া আসে, অপরের মুখে শুনিতে পাই। সংখ্যা পূর্ণ করিতে গিয়া 
সারাদিনে কাহারও সঙ্গে এখন আর কথা বপিবারও অবসর পাই না। বাহিরে খুব স্থির 

থাকিলেও, সংখ্যাপুরণচেষ্টায় ভিতরে অতিশয় চঞ্চল হুইয়া পড়ি। অনেক সময় এই জন্ 
মাথা গরম হুইয়! ঘায়। গুরুদেব বলিয়াছিলেন__“ আমাদের সাধনে শ্বাস প্রশ্থাসই নামের 
জপমাল1 ৷" যখন কিছুতেই তাহা! আমি ধরিতে পারিলাম না, তখন সুবিধা বুঝিয়। বাহিরের 
মাল! গ্রহণ না করিয়! আরকি করিব? জানি না, গুরুদেব আমার এই কৌশ্লপুর্বব ক 

সাধারণপ্রণালীমত সাধনে অনুমোদন করিবেন কি না। 

ত্রাটক সাধনে দর্শনের ক্রম | | 
ত্রাটক সাধন অনেক কাল করিয়া আসিতেছি। গতবৎসরহইতে এই সাধনের সময়ে 

নাঁনাপ্রকার দর্শন আরভ্ভ হইয়াছে । এ পর্যন্ত যত প্রকার যাহ দর্শন হইয়াছে ক্রমানুসারে 

তাঁহ। তুলিয়া এই স্থানে লিখিয়! যাইতেছি। 

(১) সাধনসময়ে লক্ষ্যস্থলে ৪1৫ ইঞ্চি পরিমিত, ঘড়ীর স্গ্রিংএর মত, বনুস্তর বিশিষ্ট 

গোলাকার, অভিশয় চঞ্চল, নিবিড় কুষ্ণবর্ণ ৪1৫ টি চক্র অবিচ্ছেদ গতিতে বামাবর্তে এবং 

তাহাই আবার মুহূর্তকাল মধ্যে দক্ষিণাবর্তে অত্যন্ত ভ্রুতবেগে ঘুর্ায়মান হইতেছে । কিছুদিন 

দর্শন করিলাম । 

(২) দৃষ্টি স্থির করিতে করিতে পরে দেখিলাম উক্ত চক্রগুলির আয়তন কমিয়া গেল। 

পরে, উহার পরস্পর সংলগ্ন হুইয়! একটিমাত্র স্থির মণ্ডলাকারে পরিণত হুইল, এবং শ্রী মণ্ডল 

মধ্যে সরিষার মত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অসংখ্য জ্যোতির্বিন্দু প্রকাশিত হইল। উহার চতুষ্পার্খে 
৪ টি উজ্জ্বল হীরকথণ্ডব খগ্ডজ্যোতি ঝিকি মিকি করিতে লাগিল।. মণ্ডলের মধ্যস্থলে 

অপেক্ষাকৃত বুহদাকার অতু)জ্জল জ্যোঁতিথিত্ব অবিরাম জ্যোতি, ঘদ উদ্িগরণ করিতে লাগিল। 

প্রাক 9৪ মাস কাঁল সাধনসময়ে এইন্প দর্শন হইতে লাগিল। 
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৫০) মাঘ মাসের প্রথমহইতেই এ দর্শনটি অন্তপ্রকার হুইয়া পড়িল। গাঁ রুষ্ণবর্ণ 

৬ ইঞ্চি পরিমিত একটা মগুলের মধ্যস্থলে একটি শ্বেতোজ্জবল, তেজংপুর্ণ বলয় প্রকাশ পাইল। 
অর্ধ ইঞ্চি পরিমাঁণ দ্বাদশটি শুভ্র জ্যোতিঃ-সমস্থিত অঙ্গুরী মগুলাভ্যন্তরে সমান অন্তরে থাকিয়া 

উহ্বাকে বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে । প্রায় ৩ মাস কাল এইব্দপ দর্শন করিলাম । 
(৪১) উহাতে দৃষ্টি স্থির রাখিতে রাখিতে বর্তমানে উহ? অন্ত আকার ধারণ করিরাছে। 

চক্ষু কয়েক সেকেগ্ডের জন্তঠ একটু স্থির ও পলকশুন্ত হইলেই ৫1৬ ইঞ্চি পরিমিত, জ্যোতিষ 
শ্বেতোজ্জবল সমচতুভু জ যন্ত্র বৃত্তাকার মণ্ডলের মধ্যে দৃষ্ট হয়। কিছুক্ষণ উহাতে তীব্র দৃষ্টি 
রাখিলেই উহ! একটি মটরের আয্নতনে সঙ্কীর্ণ হইয়া অধিকতর ঘন ও উজ্জল রূপে প্রকাশ 

পাইতে থাকে । যেখানে সেখানে, যে কোন অবস্থায় দিনে ও রাত্রে যখন তখন এই জ্যোতি 

একটু দৃষ্টি স্থির রাখিবামাত্রই দর্শন হইতেছে । 
ত্রাটক সাধনের প্রথম শরীরে ক্ষিতিতেই এপধ্যস্ত দুষ্টি স্থির করিয়া মাসিতেছি। 

শুরুদেবের ব্যবস্থামত সেই সঙ্গে এখন ব্যোমে দৃষ্টি রাখিতে আরস্ত করিলাম । 

তর্পণে ছায়ারূপদর্শন। কুকুরের কাঁগু। 

অতি প্রত্যুষে যখন গঙ্গান্গানে যাই, পথে প্রত্যহুই আমার মনে হয় যেন দেবগণ, খধিগণ 

২*শে সাঁঘ, ও পিভৃপুরুষগণ আমার হাতে গঙ্গাজল পাইবার জন্ত সঙ্গে সঙ্গে যাইতেছেন। 

০ ৯২৯৬। মান করিয়। উন্বমুখে করজোড়ে তাহাদের আহ্বানেই আমানত কান! পায়। 

পিতৃতর্পণ কালে প্রতিগঞুষ জল দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এঁ জলের উপরে অন্ুষ্ঠপরিমাণ অস্পষ্ট 

মনুষ্যারৃতির চঞ্চল ছায়া দর্শন করি। দেবতর্পন ও ধাষিতর্পণ কালে এইরূপ ছায়া কল্পনা 
করিয়।ও দৃষ্টিতে আনিতে পারি না। পিতৃতপ্পণ শেষ হুইপ গেলে, মুহূর্তকালও উহা "আর 

থাকে না। 

আজ দেবতর্পণ ও খধষিতর্পণ শেষ করিয়া পিতৃতর্পণ করিতেছি, ৭1৮ হাত অন্তরে গঙ্গার 

পাড়ি একটি প্রকাণ্ড কুকুর সতৃষ্ণ দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকাইয়৷ রহিয়াছে দেখিলাম । 

ভয়ঙ্কর শীতে অন্ুদসকালে কুকুরটি জলে নামিয়া ধীরে ধীরে আমার দিকে আসিতে লাগিল। 

ন্বামীজী ও মহাবিষুত বাঁবু উহাকে তাড়াইতে চেষ্টা করিলেন ; কুকুরটি তখন ক্ষীণকণ্ঠে অতি 

কাতরম্বরে এমন একটি ক্লেশস্থচক শব্দ করিল যে, তাহ| শুনিয়া! উছারা আর তাহাকে বাধা 

দিলেন না । ভরা! মাঘের ভোরের শীতে গঙ্গায় অবগাছনে মানুষ অবশ হইন! পড়ে, আর 

চি 
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অনার়ামে কুকুরটি গলা পর্ধান্ত ডুবাইয়া আমার দক্ষিণ দিকে জলমধ্যে প্রান্ঘ একহাত ক্সস্তরে 

আসিয়া দড়াইল; তৎপরে তর্পণের জল গঙ্গা আোতে পড়িয়া যেমন বহিয়া ধাইতে লাগিল, 
কুকুরটি মুখব্যাদান করিয়া পুনঃপুনঃ আগ্রহের সহিত তাহাতেই ছে। মান্গিতে লাগিল। 

কিছুক্ষণ এই প্রকার করিয়া কুকুরটি উপরে উঠিল। আমিও তর্পণ শেষ করিয়। তখনই 
পাড়ে উঠিলাম ; কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে, তিন জনেই চতুদ্দিকে দৃষ্টি করিয়! বিস্তৃত 
বালির চড়া কুকুরটিকে আর দেখিতে পাইলাম না! দ্রুতগামী অশ্বও এত অল্প সমদ্দে এই 
গ্ুকাণ্ড চড়া পার হুইয়া অদৃশ্য হইতে পারে না। সমস্তদিন কুকুরটির কথ! মনে হইতে 
লাগিল । রী 

সঃ খুঃ 

ভাঁগলপুরে সাধু পার্বতী বাবু । ইষ্টদেবকে স্স্থ রাখাই সাধন ও 
.সদাচারের উদ্দেশ |: 

ভাগলপুরের বারোয়ারীতে শ্রীযুক্ত পার্ধ তীচরণ মুখোপাধ্যায় নামে একজন সদাচ।র দম্পন্ন, 

নিষ্ঠাবান্ ব্রাহ্মণ আছেন; সহরের হিন্দু, মুসলমান, গ্রীষ্টান্-প্রভৃতি সকল শ্রেণীর লোকেই 
তাহাকে পরম ধার্মিক মহাত্মা! বলিয়। শ্রন্ধাভক্তি করে। স্বামীজী ও মহাবিষু বাবুর সহিন্ত 

তাহাকে দর্শন করিতে গেলাম । পুরাকালে খধিদের তপোবনের যেপ্রকার বর্ণন! শুনিয়াছি, 

পার্বতী বাবুর আশ্রমটি ধেন তাহাই দেখিলাম। নিস্তব্ধ বাঁগান্টি নানাপ্রকার ফলফুলে 
স্থশোভিত; শৃঙ্খলাবন্ধ বিবিধপ্রকার বৃক্ষে পরিবৃত। উপস্থিত হওয়ামাত্রই ইচ্ছা! হইল 
উহার যে ফ্কোন স্থানে বসিয়া ভগবানের নাম করি। বৃক্ষলতা সহিত সমস্ত আশ্রমটি 
যেন ভগবদ্ভাবে পরিপূর্ণ রহিয়াছে । লোকালয়ে এমন সুন্দর তপোঁবন কোথাও দেখি নাই। 

পার্বতী বাবুর ভজনকুটারখান। বিল্তুত বাগানের এক প্রান্তে । পার্বতী বাবুকে দেখিয়াও মনে 
হুইল যেন একটি খধিকে দর্শন করিলাম। রক্তাভ গৌরব্র্ণ তেজঃপুঞ্জ শরীরে তেজন্বিত। 

এবং পবিত্রত! যেন মাঁথ। রহিক্সাছে। তিনি বারমাস ত্রিশদিন অনুদয়ে গঙ্গাঙ্গান ও সন্ধ্য। 

তর্পণাদি করিয়। আশ্রমে প্রবেশ করেন, পরে শালগ্রাম ও পঞ্চদেবতার পৃজ। করিস! চণ্ডী, 
গীতা, উপনিষদাদি ধর্্শান্্র পাঠ পূর্বক হোম করিস থাকেন) ১১ টার সময়ে আ্খীসন 

হইতে উঠিয়। স্বপাক হবিষ্যান্ন গ্রহণ করেন; অতঃপর এক ঘণ্টা কাল বিশ্রামাস্তে কুটারের 
বারেন্দায় বসেন; এবং ভগব্দভাবে অভিভূত হইয়া! সারাদিন ধ্যান ধারণায় অতিবাহিত 
করেন। রাত্রিতেও অতি অল্পসময় নিজ্রা যাইয়া, অবশিষ্ট নিশ! ইষ্টপ্মরণে কাটাইক্। দেন। 
আজ ৪২ বৎসর কাল তিনি এই নিয়মে আছেন) শুনিলাম, একটি দিনের জড়খ 
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নিকলয়িত কার্ধে তাহার বাঁধ হয্স নাই। ষড়দশনে ইনি অগাধ পশ্তিত ; পুরাণ উপনিষৎ 

প্রভৃতি শাক্সগ্রন্থে ইহার অসীম বিশ্বাস; আবার বাইবেল কোরাণাদিও ইনি শ্রদ্ধার সহিত, 
পাঠ করিয়। থাকেন। এখানকার শিক্ষিত সম্প্রদায় ইহাকে 'থিয়োসফিই+ বলেন। 
“ থিয়োসফীর ” সংবাদ-পত্রাদি ইহার আলনের ধারে স্তপীরুত রহিক্পাছে দেখিলাম । 
আপন ভজনাচারে নিরত ও নিষ্ঠাবান থাকিয়া সকল সম্প্রদায়ের ধন্মার্থীদিগকে কিরূপে 

এমন শ্রদ্ধাতক্তি করেন, ইহ] বড়ই আশ্চধ্য বোধ হইল। পার্বতী বাবু ভক্ত কি জ্ঞানী, 
বুঝিপাম না। ভক্তির কথা৷ বলিতে বলিতেও তিনি কান্দিয়া আকুল হন। আবার জ্ঞানের 

আলোঢন! সময়ে স্বয়ং ব্হ্গ হইয়া বসেন। সরল প্রাণে, বিনয়ের সহত জাতিনির্বিশেষে 

করজোড়ে সকলকে নমস্কার করেন পার্বতী বাবুর সঙ্গ আমার বড়ই ভাল লাগিল। 

প্রতি সপ্তাহেই আমি ছুই দিন করিয়! তাহার সঙ্গ করিতে লাগিলাম। পার্বতী বাবুরও 

অসাধারণ ন্নেহ আমার উপরে পড়িল। তিনি আমাকে উপনিষদের মর্ম বুঝাইতে ইচ্ছা 

করিয়া অতি সংক্ষেপে সাংখ্য পাতঞ্জল প্রভৃতির মত, উপদেশ করিতে লাগিলেন । 

খষিপ্রণীত গ্রন্থের আলোচনায় আমার শীন্্-সদ|চারে নিষ্ঠ। বুদ্ধি পাইল। তাহারই 

ফলে, গ্রাতিপদে প্রত্যেক ব্যাপারে আমি বিচার করিয়া চলিতে লাশিলাম। শুদ্ধাচারে 

থাকিয়! নিয়মনিষ্টাপুর্বক আগ্রহসহকারে সাধন ভর্জন করার ফল গুরুদেবের কৃপায় আশ্চধ্য- 
বূপেই প্রত্যক্ষ করিতেছিলাম; কিন্তু কিছুকাল পরে এই দশন শাস্ত্রের ব্যষ্টি, সমষ্টি ও 

ঘটপটাদির বিচার বিতর্কে আমার অন্তর ধীরে ধীরে শু ও সংশয়পুর্ণ হইয়া উঠিল। 
শুরুদেবের অসাধারণ কপার উপরেও আমার বিচার আসিতে লাগিল। তখন তাহার 

প্রদ্নত্ত অপ্রাক্ৃত সাঁধনরাজ্যে ভূমিকম্প উঠিয়। মহাপ্রলয়ের সুচনা করিল । নিজের স্মরণার্থে 
এসব অবস্থার আভাস লিখিয়া রাখিতেছি। ছু" চার খানা পুরাণ পাঠ করিয়া ও দর্শন 

শাস্ত্রের একটু আধটু আলোচন। শুনিয়া, “সাধন করার প্রয়োজন কি?” এই সন্দেহ জন্মিল। 

“ পুরুষকারের অনুষ্ঠন বা প্রারন্ধের ভোগ লইয়াই এই সমস্ত সংসার চলিতেছে” পুরাণাদিতে ও 

ইহাই তে। দেখিতেছি। কিন্তু পুরুষকারের দ্বারাই যদি প্রীরন্ধের উদ্ভব অব্শ্যস্তাবী হয়, তাহ! 

হইলে উহার ফলাফল যে বড়ই অনিশ্চিত হইয়! পড়ে । কারণ অপদনুষ্ঠানে ছর্ভোগ, সদনুষ্ঠানন 

নিষৃস্ত হইলে, গ্রারন্বের কোন ভোগ নিদিষ্ট বা স্থির নিশ্চিত হইতে পারে না। আবার 
এই প্রারদ্ধই ধদ্দি কাধ্যের প্রবৃত্তি বা তদনুষ্ঠানের হেতু হয় তাহ! হইলে পুরুষকার তো সর্বথ|ই 

অর্থশূন্ত কথ হইয়া! পড়ে । আবার পুরুষকার দ্বার ভোগের স্থষ্টি হয় একথা স্বীকার না 
করিলে ভোগই বা আসিল কোথাহইতে ? আর যদি গ্রারন্ধই- যাবতীয় কার্য ও ভোগাদির 
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হেতু হয়, তাহা হইলে সেই প্রারন্ধের অর্থ মূলতঃ ভগবদিচ্ছাব্তীত আর কি বলিব? তীঁহারই 

ইচ্ছায় প্রারব্ষের স্তি হইয়াছে এবং কাধ্য ও ভোগ হইতেছে । জীবের প্রারন্বব্যতীত 

একটা শ্বতগ্ত্র বা স্বাধীন ইচ্ছা আর নাই। সুতরাং মনে হয় সমস্তই ভগবদিচ্ছায়্ হইতেছে ; 

জীব শুধু দ্রষ্টটী ও তোক্ত। মাত্র । তাহ! হইলে সাধন ভজন আর করি কেন; নিয়ম নিষ্ঠা 

এবং সদাচারে থাকিতে এত অশাস্তি উদ্বেগই বা ভোগ করিতেছি কেন? গুরুদেব নিজেই 

বলিয়াছিলেন যে আমার আর কোন ম্বাধীনতাই নাই, আমি তাহার গর্ভস্থ সস্তান, শুধু 

তাহ! হইলে যাহ! আমার ভিতরে সঞ্চারিত হইতেছে তাহাই আমি ভোগ করিতেছি । গর্ভস্থ 

সস্তানের দেহপুষ্টি ও জীবনধারণ কিছুই তাহার স্বীয় চেষ্টাসাধ্য নহে; উহ! সাধারণ ভাবে 

গর্ভধারিণীর স্বাস্থ্য ও সম্পূর্ণরূপে ভগবদিচ্ছার উপরে নি্টর করে। সন্তানের অঙগসধশালনে 

গর্ভধারিনীর ক্লেশ হয়, ইহ! প্রত্যক্ষ সত্য; নিয়ম, সদীচার, সাধন ভজন এবং গুরুবাক্যের 

অনুষ্ঠানদ্বার। দেহ মন স্থির থাকে ; স্থতরাং গর্ভিণী তাহাতে শান্তিতে থাকেন; আর যেমন 

তেমন চলিতে, যা! ইচ্ছা! তাহাই করিলে দেহ ও মনের চঞ্চলতার সঙ্গে সঙ্গে গধারিণীর 

যন্ত্রণা ভোগ হইয়া থাকে । ক্ুতরাং দেখিতেছি নিয়ম, সদাচারে থাকার এবং সাধন ভজন 

করার আর কোন গুয়োজনই নাই ; শুধু নিজে স্থির থাকিয়া আধার স্বরূপ! জননীকে সুস্থ 

রাখাই এই সকলের উদ্দেশ । অনিয়মে হ্ছেচ্ছাচারে চলিয়া, উচ্ছঙ্খল ভাবে হাত পা নাড়া 

চাঁড়! করিলে জননীর বিষম ঘন্ত্রণ। হইবে, এই তাব্টি অন্তরে আসিয়া পড়ল) সঙ্গে সঙ্গে এই 
প্রকার সংস্কারও বদ্ধমূল হুইল যে আমার প্রতি কাধ্য, প্রতি পদক্ষেপ শ্রীগুরুদেৰ অনুভব 

করিতেছেন। যতই নিয়মে ও সদাচারে থাকিব এবং সাধন ভজন করিব ততই তিনি সুস্থ 

থাকিবেন ও আনন্দ পাইবেন। নিজের উন্নতির জন্ত সাধন ভজন নয়; গভধারিণী জননীকে 

আরামে রাখাই নিয়ম নিষ্ঠ। ও লাধন ভজনের উদ্দেশ্য । 

কন্মই ধন্ম । 

_ আম।র গুরুদেবের অডুত কূপাতে ফেসকল কল্পনাতীত ভাব আমার ভিতরে সধ্শান্লিত 

মীথ মাসের ৪র্থ সপ্তাহ, হইয়া পরমোৎসাহে আমাকে তাহাতে নিষুস্ত করিতেছে, আমার ভ্রান্ত 

হইতে ফান্তুনের ১ম বুদ্ধিকে গুরুদেবের দসেইভাবের অনুগামী করিয়া বিচারদ্বার| ভাহা 

সপ্তাহপথ্যন্ত।  গ্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করিলাম, জ্ঞানের অঙ্কুর না! জন্মিতে জঙ্গিতে 
তন্ষের নিধপণ বা মীমাংসার প্ররাস যদিও সুর্থতা বা বাঁচালতা বই আর কিছুই নয়, তথাপি 
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যে সকল এলো মেলে! জল্পনা কল্পননাতে, আমি আমার গুরুদেবের ইচ্ছামত চলিতে দ্বিধা- 
শৃন্ত হইতেছি, সেই সকলের সহিত এই জীবনের বিশেষ সম্বন্ধ হেতু এই স্থলে তাহা: 
অতি সংক্ষেপে লিখিয়া! রাখিতেছি ; এখন আমার মনে হইতেছে-_কর্্দই সার। বর্মই ধর্ম; 
কর্ম না করিলে কিছুই হইবে না । কর্মঘারাই জীবের বাসন! পুর্ণতৃপ্ত হইয়। ক্ষয় প্রাপ্ত হয় 
এবং তাহ্থাতেই পরিণামে জীবের স্বরূপ অবস্থ। লাভে মুক্তি হয়। এখন কোন্ প্রকার 

কম্মদ্বারা কাহার বাসন! ক্ষয় হইবে তাহ। কি প্রকারে জানা যাইবে? কর্ম্েতে বন্ধন হয়, 
শাস্ত্রে এইরূপ উপদেশও ত দেখিয়াছি । শান্সবাক্য যখন অভ্রাস্ত, তখন তাহার সঙ্গে আমার 

এই সিদ্ধান্তের সামঞ্জন্ত কোথায় ? 
চর 

0৭ 

কেহ সত্বগুণের আশ্রয়ে সাধুকন্মদ্বারা ভোগের পরিসমান্তিতে স্বরূপাবস্থা লাভ করিতেছে, 

আবার কেহ বা ভিন্নরূপ ভোগের কল্পনায় তদনুযারী রজস্তমঃ সহায়তায় ভোগের তৃপ্তিসাধনানস্তে 

মূল অবস্থায় উপনীত হইতেছে। কোন্ জীব যে কি ভাবে কোন্ কর্মস্থারা আপন 
বাসনাক্ষয়জনিত মুক্তির পথে অগ্রসর হইবে তাহার কোনই স্থিরত। নাই। সাধু কর্মন্থার 
যেমন সবগুণাশ্রয়ীর কল্যাণ হইতেছে অসাধু বা অসৎ কর্মন্বার1ও সেইপ্রকার রজভ্তমোহ ধিরুত 

জীবের বাসনাক্ষয়ে উপকার হইতেছে । সন্ধ্যা বন্দনা, যাঁগ যজ্ঞ ও তপস্তাদি করিয়। যেমন 

এক জনের পরম মঙ্গল সাধিত হইতেছে, সেইপ্রকার হয় ত তাহার সম্পূর্ণ বিরুদ্ধানুষ্ঠানেও 

আবার অন্ত কাহারও প্রভূত কল্যাণ ঘটিতেছে । কোনও জীবের মুক্তির জন্ক যেমন কেবল 

সৎ্কর্্মই প্রয়োজন সেইপ্রকার কোন জীবের মুক্তির নিমিত্ত অসৎকন্মেরও আবশ্ককত। 

থাকিতে পারে । গীতায় বলিয়াছেন-_ 

“ স্ব-ধশ্মে নিধনং অয় পরধন্মোভমা বহঃ * : 

বাসনাচুষায়ী ভোগের জন্য যেসকল গুণকে অবলম্বন করিকস! জীব কাধ্যে প্রবৃত্ত হয় তাহাই 

জীবের শ্বধর্ম, জীবের ব্যক্তিগত ধশ্ম। এই ধন্মে প্রবৃত্ত হইয়া জীব সম্পূর্ণ কতকাধ্য ন! 

হইয়াও যদি বিনাশ প্রাঞ্ড হয় তাহা হইলেও তাহা কল্যাণকর; কারণ, বাসনার আংশিক 

তৃপ্তিতে জীব তাহার স্বরূপ অবস্থার দিকেই কথঞ্চিৎ অগ্রসর হইল; কিন্ত স্বাভাবিক গুণ 

প্রবৃত্তির বিরুদ্ধানুষ্টান মহাঁসাত্বিক হইলেও, তদ্দীরা জীবের কোন কল্যাণই নাই। উহাতে 

জীবের বাসনানুষায়ী ভোগের তৃপ্তি হয় না, মুক্তিও হয় মা । লোকে বাহাকে. অধর্্ম বলে 

পাপ বলে, অপরাধ বলে, কেহ তাহাই অনুষ্ঠান করিম! স্বরূপ চৈতগ্থ লাভের পথে অগ্রসর 



১৭৪ শ্ীত্রীসদ্গুরুস্জগ | [ ১২৯৬ সাল।, 
হইতে পারে ) আবার প্রর্ৃতিবিরুদ্ধ সন্ধন্ম্ে কালযাপন করিয়া, পুজা, বন্দন। ও পরোপকারাদি 
করিয়!, পরধর্মানুষ্ঠানের ফলে, তাহার স্বরূপ অবস্থাহইন্তে আরও দুরে যাইয়া, 

কর্মরাশিতে আরও আবদ্ধ হুইয়। পড়িতে পারে। জীববিশেষের পক্ষে সাধারণ পাপও 

ধর হয়, আবার সাধারণ ধর্ম পাঁপ হয়। ন্ৃতরাং পাপ পুপ্যের দিকে কোৌনন্দপ সংস্কার 
না রাখিয়। শুধু অস্তনিছিভ অদম্য বাঁসনামুরূপ কর্ম করিয়া যাই, তাহাতেই ক্রমে বাসনার 

পূর্ণ তৃপ্তিতে অস্তদ্বন্দের নিবৃত্তি হইবে, যুক্তিলাভ ঘটিবে। বার্দীর ব্রঙ্গচারীকে জীবশুক্ত 

মহাপুরুষ বলিয়া শুনিয়াছি ; তাহার গুরুদেব তাহাকে বাসনানুযায়ী ভোগের নিবৃত্তি ঘটাইতে 

লোকাচারবিরুদ্ধ কার্যে কৌশলপূর্বক নিয়োগ রুরিয়াছিলেন। অহনিশি তাহাতে যথেচ্ছ 

অনুরক্ত থাকিয়াও অতি অল্প দিনের মধ্যেই তাহার এ আকাজ্ষার সম্পূর্ণ নিবৃত্তি ঘটিক়াছিল। 
এইপ্রকার বহু দৃষ্টাস্ত আরও রহিয়াছে । বাঁলনাহইতেষ্ট দেছের উৎপত্তি) দেহ শুধু কর্মেরই 
যন্ত্র; কর্মের জন্যই আসা। কর্দুইি ধন্দদ এবং এই কর্ম্েই মুক্তি । 

স্কার রহিত বুদ্ধিতে এইগ্রকাঁর সিদ্ধান্ত করিয়! অবিশ্র/ম কন্ম করার প্রবৃত্তি জন্মিল; 
তদনুসারে খুব কর্মী করিতে লাগিলাম। কি প্রকার কন্মে আমার বাসন৷ স্ৃন্তি পাইবে 

তাহ। ধরিবার জন্য নানাপ্রকার কর্ম আরম্ভ করিলাম । মধ্যাহ্নে আফিপে যাইয়া কাজ 

শিথিতে লাগিলাম, অপরাহে মথুর বাবুর প্রকাণ্ড সংসারের সর্ধববিধ শুঙ্খলাবিধানে 

নিযুক্ত হইলাম । ইহাতে এত কর্মের চাপ আমার উপরে পড়িল যে, সারাদিনে আমার 

আর তিলাপ্ধ অবসর রহিল না। প্রাতে ও রাত্রে নামজপের নির্দিষ্ট সংখ্যা পুর্ণ করিতে 
লাগিলাম। অবিশ্রাস্ত অপরিমিত শ্রমে আমার বেদন!রোগ বুদ্ধি পাইল। ক্রমে শরীরের 

অতিরিক্ত অবসন্গতার সঙ্গে সঙ্গে আমার কর্দের স্পৃহাণাও কমিতে লাগিল; বেসকল কর্দে 

আমার বলব্তী আকাজ্জা, প্রাণে উৎসাহ আনন্দ ছিল, তাহাতে ধীরে ধীরে নিস্তেজ ভাব, 

বিরক্তি ও ক্লেশ বোধ হইতে লাগিল। আমি আফিসে যাওয়া বন্ধ করিলাম, সংসারের 

ধাবতীয় কর্ধেও উদাসীন হুইক্সা পড়িলাঈম। ঠিক এই সময়ে একটি সাধুর নিষ্কাম অনুষ্ঠান 
দেখিয়। আমার ভিতরে কর্মসন্বন্থে আর এক ভীঘণ আদ্দেঠলন উপস্থিত হইল। 

পাগল! সাধুর নিফাম কর্ম । 

ঘামীদের বাসার সম্মুখে গঙ্গার পারে বালুর চড়ায় একটি লোক সারাদিন” পড়িয়া থাকে । 

সকলে তাহাকে “পাগল।” বকিয়। ডাকে । পাগলা কখনও গঙ্জাতীয়ে বসিক্কা থাকে, 
কখনও উত্তগু বালুর উপরে গুইয়। থাকে) আবার কখনও বা আপন মনে চড়ার উপরে 



০ প্রথম খণ্ড । হি 

দৌড়াদৌড়ি করে । পাগলা কাহারও সঙ্গে কথা বলে না। রাত্রে গঙ্গাতীরে শিবমন্দিরে 
গিয়া পড়িয়া থাকে । না 

একদিন দেখি পাগলা একটি গাছের কাটা! ভাল কোথাহইতে সংগ্রহ করিয়া 

আনিয়াছে। বালুর চড়াতে গঙ্গাহইতে ২।৩ মিনটের পথ ব্যবধানে উহ পুতিয়। রাখিয়াছে ; 

এবং বড় একট। ঘড় ভরিয়া গঙ্গাহইত্তে জল আনিকা! ক্রমাগত উহার গোড়াক্স ঢালিতেছে। 

প্রাতঃকালহুইতে সন্ধা পধ্যস্ত পাগলার এ কাধ্যের বিরাম নাই। এক একবার দম 

নিতে একটু বসিতেছে, আবার অমনই যেন পিছনে কাহারও তাড়া! খাইয়া ঘড়া কাধে 

লইয়৷ উর্ধশ্বাসে দৌড়িতেছে এবং গঙ্গাহইতে জল আনিয়া ডালের গোড়ায় ঢালিতেছে। 

সুর্য্যোদ্য়হইতে কৃুর্ধ্যান্ত-পধ্যনস্ত তিন দিন এই ভাবে কঠোর শ্রম করিয়া, পাগল যখন 

দেখিল ডালটি আর বাচিল না, শুকাইয়া গিয়াছে, তখন ঘড়া ছুঁড়িয়া ফেলিয়া, পাঁগল। 

একদিকে ছুটিতে ছুটিতে অদৃগ্ভ হইল। পাঁগলাঁকে আর চড়ায় দেখিতে পাই না; কোথাক্স 

যে গেল তাহাও কেহ বলিতে পারে না। পাগল! আমার পনে বড়ই ন্নেহভাঁবে তাকাইত ! 

পাগলার এ কাট! ডালটির গোড়ায় জল ঢাল! যেন বড়ই জরুরি কাজ, এই প্রকার ভাব 

দেখাইত। পাগল! মে একজন ভাল সাধু, তাহার কয়েকটি নিঃস্বার্থ কাধ্যে তাহার 

নিদর্শন পাইয়াছিলাম । চাউল, ছেল ঝ ভুট্টা ইত্যাদি সে ধাহ কিছু পাইত, পাখীদের 

ছড়াইয়া দিত; শামুক ঝিনুক প্রভৃতি যাহা তরঙ্গাঘাতে পাড়ে উঠিয়া আসিত, পাগলা 

তাহা খুঁজিয়। নিয়। গঙ্গায় ফেলিয়! দিত-_ইত্যাদি। পাগলার উপরোক্ত কাধ্যটি দেখিয়া 

আমার ভিতরে কর্মসন্বন্ধে আর এক সমস্তা উপস্থিত হইল। 

নিক্ষাম কম্মই ধর্ম । 

মনে হইল-_-গুপত্রয়ের ক্রিয়া! ভূত সংযোগে সম্পাদিত হওয়ার নামই কর্ম, এই কর্শো 

ভোগাকাক্ষ। হইলে বা বাসনা জড়িত হইলেই তাহা! সকাঁম; আর, ভোগলালস! পরিশূন্ত 

ব। বাসন। বর্জিত হইলেই উঞ্ নিষ্ষাম হয়। জীব বাসনাকে গুণে মিলিত করিয়! গুণদ্বার। 

ভূত সম্পাদিত সকামকর্মদ্বারা জীবের স্বরূপ অবস্থা লাভ বড়ই কঠিন ব্যাপার, সামান্ত 

নখের চেষ্টায় কত ছুঃখ পাইতে হয়, কিঞ্চিত ভোগের পথে কত ছর্যোগ ঘটে- জীব ইহ! 

দেেখিক্া, যদি ভোগাকাজ্ষা। পরিত্যাগ করে, তাহা হইলে আসক্তি পরিশুন্ত গুণত্রযন্ধারা 

যে. কার্য নিম্পাদ্িত হইবে তাহাই নিফাম কর্ম; এই নিষফষাম কর্মদ্থার! জীব অন্তর খী 

₹ইক় স্বরূপ অবস্থার দিকে উন্নত হইতে থাকিবে । | 



১৭৬ শ্রীশীসদ্গুরুসঙ্গ । [ ১২৯৬ সাল ।, 

এইভাবে একমাত্র নিষ্কাম কর্্মকেই আমি মুক্তি লাভের সহজ উপায় স্থির করিলাম, । 

'যে কাধ্যে আমার কোন প্রকার স্বার্থ বা আসক্তি নাই, বরং দারুণ বিরক্তি, উৎসাহের 

সহিত তাহা করিতে লাগিলাম। মধুর বাবুর বৃহৎ সংসারের যাবতীয় ভার আমার নিজের 

উপরে লইলাম। তাহার সেই মাতৃহীন কচি কচি ছেলে মেয়েগুলিকে ছু,বেল। মত্শ্যা দি- 

দ্বার! নিজ হাতে আহার করাইতে লাগিলাম। মধ্যান্নে আফিসের কাজে মহা!বিষু বাবুর 

সাহাধ্য করিতে লাগিলাম। বাগানে মালীদের সঙ্গে সঙ্গে থাকিয়! তাহার্দের সব কাজ- 

কর্মের তদারক করিতে প্রবৃত্ত হইলাম। অপরাহ্ে প্রত্যহ বছুসংখ্যক স্কুলের ছেলেদের 

« জিম্নাষ্টিকৃস্' শিক্ষা দিতে লাগিলাম । কিছুকাল এইপ্রকার করার পর আমার বারংবার 

মনে উদয় হইতে লাগিল যদ্দি আমি নিক্ষাম কাধ্যই করি তাহ। হইলে ইহাতে এত উৎসাহ 

কেন? উৎসাহের মূলে, বাঁসন। ক্ষয় করা, কর্ম শেষ করা, মুক্তির পথ পরিষ্কার করা, 

এইপ্রকার সংস্ক'র অন্তরে রহিয়াছে পরিষ্কার বুঝিলাম। নিফ্ষাম কম্ম করিব সঙ্কল্পে যেকোন 

কার্য করি না কেন, ভাহাঁও 'সকাম অর্থাৎ মুলে নিফাম কর্মের উদ্দেশ্য রাখিয়া, নিংস্বার্থ 

কর্ম করিলেও কর্মের প্রতি চেষ্টায় নিফাম কম্ম করিতেছি, এই সংস্কার ধীরে ধীরে ভাসিয়! 

উঠে। ম্ুতরাং সংস্কারবঞ্জিত ন! হইলে নিফাম কর্ম করিব কিরূপে? সদসৎ, ভাল মন্দ 
বুদ্ধি থাকিতে কখনও সংস্কার ত্যাগ হয় না। কাধ্যক্ষেত্রে এসকল বিচারবুদ্ধি কি প্রকারে 

লোপ পাইবে ? মনে হয়-__সদাচারে বহুকাল থাকিয়। ষদি তাছ। প্রকৃতিতে অভ্যস্ত হইয়। যায়, 

তাহা হইলে, স্নানাহার ও মল মূত্র ত্যাগের মত, সন্প্পশূন্য স্বাভাবিক অভ্যন্ত ক্রিয়া! বলিয়া, 

উহা কথঞ্চিৎ নিফাঁম হইতে পারে । রি 
এসকল ভাবিয়। আমি পুর্ব আবার ঘড়ী ধরিয়। দৈনিক কাধ্য করিতে আরস্ত 

করিলাম । উদ্দেশ্তা এসকল কাধ্য অভ্যন্ত হইলেই একমত নিষ্ষাম হইবে । 

জ্যোতির্দর্শন । 

_ অবিচলিত একা গ্রতার সহিত অনিসেষ সাধন করিতে করিতে গুরুদেবের কুপায়, ধীরে 
ধীরে, এক একটি অদ্ভুত দর্শন খুলিয়া যাইতে লাঁগিল। যথাক্রমে তাছ। লিখি যাইতেছি-_ 

০১ প্রথমে কিছুদিন স্থিরঃ শ্বেত গ্রভাপরিমগ্ডিত, বনু খণ্ড ঘননীল জ্যোতি ক্ষণে ক্ষণে 
ংলগ্ন ও বিচ্ছিন্ন হইয়া, বামাবর্ত ও দক্ষিণাবর্তক্রমে, দ্রুতগতিতে, ধীর তরঙ্গে প্রতিফলিত 

চন্দ্রবিন্বের স্তায়, চঞ্চল দৃষ্ট হইতে লাগিল। ময়ুরপুচ্ছের কেন্দ্রহইতে দ্বিতীয় স্তর কতকট! 

এই জ্যোতির বর্ণের অনুরূপ । 



সিন প্রথম খণ্ড । ১৭৭ 

£২) ক্রমশঃ পরিবপ্ডিত হইয়া উহ! অন্তপ্রকাঁর হইল । বলয়াকার শ্বেত প্রভা 
পরিবেষ্টিত উজ্জল, গাঁ নীল জ্যোতি ঘন আবর্তে ঘূর্ণন ও কম্পন সহকারে চঞ্চল দৃষ্ট 
হইতে লাগিল। পরিব্যাপ্ত মণ্ডল ৩।৪ ইঞ্চি পরিমিত দেখিতে লাগিলাম। 

(৩) কিছু দিন পরে ধীরে ধীরে উহাও পরিবর্থিত হইল। গীতাভ শ্বেত জ্যোঁতির্মগুল- 
মধ্যে, অত্যুজ্জল হরিছর্ণ ক্ষ্যোতি দেখিতে লাগিলাম। নিকটে এই জ্যোতি নখপরিমিত 
খগুাকারে উজ্জ্বল মণিবৎ স্থিরভাবে প্রকাশিত; আবার, দূরত্ব অনুসারে অপেক্ষাকৃত বৃহত্তর 
আকারে কম্পনসহকারে দৃষ্ট হুইতে লাগিল। চক্ষের অমুদ্রিত মুদ্রিত সকলপ্রকার 
অবস্থায়, স্থানে অস্থানে যেখানে সেখানে “ইহা পরিষ্কাররূপে প্রতিভাত হইতে লাগিল। 
ভিতরহইতে মযূরপুচ্ছের চতুর্থ স্তরের সহিত এই বর্ণের কতক উপমা হইতে পারে । 
6৪) তৎপরে ক্রমে ক্রমে শ্বেতমণ্ুলটি বিলুপ্ত হইয়া গেল। নিয়ত মটরের মত আরুতি- 
বিশিষ্ট, হরিৎ ও নীল মিশ্রিত, অত্যুজ্জল জ্যোতি নিকটে ও দুরে একই আকারে নিশ্চলরূপে 

প্রকুশ পাইতে লাগিল। মিশ্রিত বলিয়া, মমুবপুচ্ছের রঙ্গের কোনও স্তরের সহিত ইহার 
সাদৃশ্য বুঝা গেল না। 

(৫) এখন কদাচিৎ বিছ্যতের মত চঞ্চল অত্যন্ুত দীণুসম্পন গাড় নীল জ্যোতি, 

ক্ষণে ক্ষণে শ্লিদ্ধ প্রভা বিকীর্ণ করিয়া মুহ্গ্মধ্যে অন্তদ্ধীন হইতেছে । এই জ্যোতির তুলন। 
নাই। প্রকাশে যেমনই আনন্দে দিশাহারা হইতেছি, অন্তর্ধানে তেমনই চিত্তে হাহাকার 
উঠিতেছে। 

কন্মত্যাগই ধন্ম। 

আমার কোন কর্মেই ভাল লাগিতেছে না। নিয়ত আসনে বসিয়া থাকিতে ইচ্ছা! হয়। 

লোকে যাহাঁকে সৎ কাধ্য, পুণ্য কাধ্য বলে, আত্মার কল্যাণের পক্ষে তাহাও যেন অন্তরায় 

মনে হইতেছে । প্রবৃত্তির অনুকূল বিচারবুদ্ধিতে এখন আমাকে সমস্ত কর্ম্দেই নিবৃত্ত 
করিতেছে । মনে হইতেছে, সমস্ত কন্মই ধর্মবিরোধী। জীবাত্মার স্বরূপাঁবস্থায় 

ভগবানের সহিত সংলগ্ন থাকাই ধর্ম । চিৎকণ। বা জীবাত্মার ব্রমবিকাশের গতিই কর্ণ্দ। 

স্তরাং কন সর্বদাই জীবের বহিন্মূথ অবস্থা । ইহার পরিণাম চিৎকণের ন্বরূপাবস্থা- 

হইতে ম্মলিত হইয়া ক্রমশঃ স্থুলহইতে স্ুল-তরে পরিণতি । ষে স্থলে জীবাত্মার কর্মের 

সমাপ্তি তথায় তাহার বিকাঁশেরও নিবৃত্তি। সুতরাং দৈহিক স্থুল 'কর্ম্মহইতে ক্রমে 

ক্রমে শুক্র মানসিক কর্মেরও বিরতি ঘটিলে জীবের দেহা'ত্ববুদ্ধির বা স্থুলতা প্রাপ্তির 

২৩ 
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মুল বিলয়ান্তে সক্ষম মানসরূপেরও অবসান হইবে । তৎপরে জীব যতই সুপ্্তর কর্ম ত্যাগ 
করিয়া নিক্কিয় বা স্থির হইতে থাকিবে, ততই বাসনাবর্জিত স্বরূপাবস্থার দিকে উপনীত 

হইবে। এজন্য যাবতীয় কর্মের মূল বাসনাকেও ত্যাগ করিয়া--" আত্মসংস্থং মন: কৃত 

না কিঞ্চিদপি চিন্য়েখ।” নিবৃত্তিই বথার্থ ধন্ম, যাবতীয় কর্মই জীবাআ্মার বিকাশক্রম বলিয়া 

ধর্মবিরোধী । 
চু ১ ১ ১ চি 

গুরুদেবের অদ্ভুত কৃপা । ভিতরে ভিতরে জ্ঞানের আলোচনায় কর্মের অনুষ্ঠান সম্বন্ধে 

আমাকে একেবারে উদ্দাপীন করিয়া তুলিল। আমার এখন মনে হইতেছে, কর্ম কর! 
মহ! অনর্থ। কিছুদিনযাবৎ আমি বাহিরের যাবতীয় কর্ম্মই ত্যাগ করিয়াছি। নিত্য 

আব্গকীর অভ্যস্ত আহার নিদ্রা বাদে, অবশিষ্ট সময় নির্জনে বসিয্না বিধিমত ইঠ্ট নাম 

সাধনে পুনঃপুনঃ মনঃসংঘোগের চেষ্ট/ করিতেছি । এ্রপ্রকার নাম করার সঙ্গে সঙ্গে 

গুরুদেবের রূপ আপনা আপনি চিত্তে উদ্দিত হইতেছে । আমার দেহে গুরুর দেহ, আমার 

প্রকৃতিতে গুরুর প্রকৃতি, এই প্রকার ধারণা নাম স্মরণের সময়ে প্রবলবেগে অস্তরে 
আমিক্না পড়ে। আমার প্রতি অঙ্গপ্রত্যঙ্গ, আপাদমস্তক সর্বাবয়ব যেন শ্রীগুরুদেবেরই 

কলেবর; তিনি আমাকে আচ্ছাদন করিয়া যেন এই দেহে রহিয়়াছেন। নাম জপের 

সঙ্গে সঙ্গে এই প্রকার অভাবনীয় ধারণ! চিত্তে উদয় হয়। আমি সাধনকাঁলে তফাৎ 

থাকিয়া, নিজের ভিতরে নিজেকে না পাঁইয়। গুরুদেবকেই দর্শন করি। ইহাতে আমার 

এতই আনন্দ হয় যে, তাহ! প্রকাশ করিবার ভাষা নাই। নামরূপী সচ্চিদানন্দস্বরূপ 

গুরুদেবকে নিজের ভিতরে তন্ময়ভাবে ধ্যান করিতে করিতে আমার বাহাজ্তান যেন বিলুপ্ত 

হুইয়। যায়; সর্বাঙগ অবসন্ন হুইয়া পড়ে; অবিরামধারে অশ্রবর্ণ হইতে থাকে। 

গুরুদেবের পরম স্থন্দর মনোহর ব্ধপের স্বৃতিমাত্রে আমার ভিতরে যে কি হয় তাহা 

আর বলিতে পারি না। 

শুফ জ্ঞানের আলোচনায় সাধনরাজ্যে একপ্রকার যুগপ্রলয় অবস্থা  ঘটিয়াছিল। 
জ্যোতিরর্শন কিছুকালের জন্য অস্তহিত হুইয়াছিল। নুতন উৎসাছে, নূতন ভাবে, আবার 
যখন সাধন করিতে আরম্ত করিলাম, বিলুপ্তপ্রায় সবুজ আলো, শ্বেত আলোর সহিত মিলিত 
হইয়া প্রকাশ পাইতে লাগিল। অল্পকালের মধ্যেই মিশ্রিত আলোকছ্য় খণ্ড 'খণ্ড জ্যোতিঃ- 

সম্পন্ন হইয়। পড়িল। ২র! ফাল্ধন অপরাহে, শ্বেত জ্যোতির মধ্যে নখপরিমাণ নিবিড় 

কালবর্ণ একটি আক্কৃতি দর্শন ক্রিলাম। ৩র! ফান্তুন তারিখেও নিজ্রিত না হওয়। পধ্যস্ত 
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প্ররূপ দর্শন হইতে লাগিল। পরে ধীরে ধীরে যেমন শ্বেত জ্যোতি হাস পাইতে আরম্ত 
হইল, কালন্ধপটিও তেমনই ক্রমশঃ স্পষ্ট হইতে লাগিল। কালরূপটি দেখিয়া মনে 
করিলাম বুঝি বা কুষ্ব্ূপই প্রকাশ পাইবেন; কারণ উহার মাথায় চুড়ার মত দেখিতে 

লাগিলাম। হাত পা ও আকৃতির গঠন দেখিয়। পরিফাঁর মনে হইল কৃষ্ণই প্রকাশিত 

হইবেন। কিন্তু এখন দেখিতেছি কাল আকুতি কৃষ্ণ নয়। পূর্বে যেরূপ দীড়ান ছিল, 
এখন দেখিতেছি তাহ! উপবিষ্ট । পুর্বে যাহ! কৃশ ছিল, এখন দেখিতেছি তাহা স্থুল। 

মাথায় চুড়1 নয়, উহা! জমাট চুল; আকৃতি ও গ্ঠনে ঠিক গুকুদেবেরই অন্তরূপ। তবে খুব 

পরিফার নয়, অস্পষ্ট । এই রূপের উপরে অনিমেষ দৃষ্টি কন্িয়া ও মন স্থির রাখিয়া খুব 
তেজের সহিত নাম করিতে লাগিলাম। এখন দেখিতেছি আকৃতির বর্ণ ক্রমেই ঘন 

হইতেছে । স্থানে অস্থানে সর্বত্র সর্কক্ষণে চোখ বুজা ও মেল। অবস্থায় এই রূপ একই 
প্রকার। আমার চক্ষে যেন এই রূপ লাগিয়া রহিয়াছে'। লামেতে ন্লূুপের স্কুপ্ঠি, রূপেতে 

নামের স্মতি, এই এক অগ্কুত যোগাযোগ দেখিতেছি। এই দর্শন খুলিম! দিয়া, অহর্নি/শ 

ঠাকুর জামাকে বিমল আনন্দে ডুবাইয়! রাঁখিয়াছেন। জানি না, এই সখ আমার কত দিন! 

দর্শনবিষয়ে বিচার | 

প্রক্কৃতি যাহার সংশয়পুর্ণ, প্রত্যক্ষবিষয়েও তাহার নানাপ্রকার বিচার বিতর্ক উপস্থিত 

হয়। আমি যাহ! পরিষ্কার দেখিতেছি, তাঁহাও ভাঁলনূপে বাঁজা ইয়া লইতে ইচ্ছা হইল । 

দর্শনের ক্রম অনুসন্ধান করিয়া বিচার করিতে লাগিলাম। কা'লবর্ণ যে আক্কৃতিটি প্রায় 

সর্বদাই চক্ষে রহিয়াছে, ইহা কি? কোথাক্স ইহ! দর্শন হয়? আর এই দর্শনে আমার আত্মার 

কি কল্যাণ হইন্ডেছে ? দেখিতেছি, অসীম আকাশের দিকে ষখন তাকাই, অস্পষ্ট অতি বৃহৎ 

কালছায়া নভোমগুল ব্যাপিয়। রহিয়াছে । একটু সমক্ উহার দিকে দৃষ্টি স্থির করিলেই দেখিতে 

দেখিতে উ€। ছোট হুইয় পড়ে । ক্রমে অতি ক্ষুদ্র নিবিড় কাঁলব্, মন্ুব্ঞাকতিতে পরিণত হয়। 

আর পীমাবন্ধস্থানে দৃষ্টি স্থির করিলে, উবার বিস্তৃতি ক্রমশঃ খর্ব হইয়া নখপরিমিত আয়তন 

ধারণ করে। কোনও একটি নির্দিষ্ট স্থানে দৃষ্টি করিলে, প্রথমে স্পষ্ট জ্যোতি দর্শন হয়। 

এই জ্যোতির সম্মুখে বাঁ ভিতরে রূপের প্রকাশ । জো1তিটি কেন একটি বস্তর উপরেই 

দর্শন হয়। কিন্ত রূপটি জ্যোতিঃদংলগ্জ অবস্থায় শুনতেই রহিক্নাছে, দেখিতে পাই । এখন এই 

রূপ বাহিরে কি ভিতরে দর্শন হইতেছে অশ্থসন্ধান করিয়া, কিছুই স্থির কষ্সিতে পারিতেছি 

মা। কারণ চক্ষু যখন মেলিয়া পাখি, তখনও যেমন বাহিরে ইহা পরিফার দেখি, চক্ষু যখন 
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বুজিয়৷ থাকি, তখনও ঠিক সেই প্রকারই দৃষ্টিতে পড়ে । চক্ষু মেলিয়া ও বুজিয়া একই গুকার 

দর্শন হুয় বলিয়। ইহার আশ্রয় কি, তাহা ধরিতে পারিতেছি না । নিয়ত কোন বস্ত বা! জ্যোতির 

উপরে রূপের প্রকাশ হইলে বস্ত বা জ্যোতিই রূপের আধার বুঝিতাঁম। কিস্তু তাহ নয়। 
একবার ভাবিল।ম বুঝি বারুই রূপের আশ্রক্ন। কিন্তু দেখিতেছি তাহ! নয়। কারণ বাধু ত 

নিয়তই চঞ্চল, কিন্তু ঝড় তুফানেও রূপটি স্থির । জ্যোতি সম্বন্ধেও এই প্রকার। যদিও একট! 

বস্তুর উপরই জ্যোতির প্রকাশ দেখ! যায়, তথাপি প্র বস্ততে জ্যোতি আবদ্ধ নয়। কারণ বস্ত 

চঞ্চল হইলেও জ্যোতি স্থির থাকে । প্রবল ঝড়ে যখন বৃক্ষের ভাল! ঘন ঘন কাপিতে থাকে, 

অথবা নদীতে যখন প্রব্ল তরঙ্গ ও শ্োত বছিয় যায়, তখনও কম্পিত বুক্ষডালে এবং চঞ্চল 

জলে জ্যোতি একই স্থানে একই অবস্থায় অচঞ্চল ও স্থিরভাবে অবস্থিত দেখিতে পাই। 

সুতরাং স্থান বা বায়ু জ্যোতি এবং রূপের আধার নয়, বুঝিতেছি। 

চক্ষু মেলিয়া ও বুজিয়া' একই প্রকার দর্শন হয় কেন? বাহিরে একটা বস্ত দর্শন হইলে, 

চক্ষের দোষে বা এ সংস্কারব্শতঃ চক্ষু বুজিয়াও তাহা দেখ। যাইতে পারে। কিন্তু বস্তু যথন 

দৃশ্যের আশ্রয় লয়, তখন বাহিরে উহ। দর্শন হয় কি প্রকারে বলিব; তবে বাহিরেই হউক, 

আর ভিতরেই হউক, উহা যে দেখিতেছি সে বিষয়ে আর কোন সংশয় নাই। ইহা এতই 

ঘন ও সুস্পষ্ট যে পুস্তক পড়িতে পারি না; কোনও ক্ষুদ্র বস্ত পরিষ্কার দেখিতে পাঁরি না; 
দৃষ্টি স্থির হইলেই জ্যোতি ও ন্ধূপে বস্বটিকে আবরণ করিয়া ফেলে। চক্ষু মেলিয়া ও বুজিয়া 
একই প্রকার দর্শন হয় বলিয়া, এই দর্শন কোথায় কি ভাবে হইতেছে নির্ণয় করিতে পারিতেছি 

না। দর্শনটি ঘে আমার কল্পনা নয় বা কোন সংস্কারের ফল নয়, তাহাতে আমার 

সংশয় নাই। 

অনাঁদরে রূপের অন্তদ্ধান | 

কিছুকলযাবৎ দর্শনেই আমি মুপ্ধ হইয়া! রহিয়াছি। আমার সমস্ত চিত্তবৃত্তি দর্শনের 
দিকেই আকৃষ্ট হুয়া! পড়িতেছে। কিন্তু এই দর্শনে আমার আত্মার কি যথার্থ কল্যাণ 

হইতেছে, না তাহ! অনস্ত উন্নতির পথে বিদ্ব ঘটাইতেছে ? এ সম্বন্ধে ভিতরে ভিতরে আমার 

আপনা আপনি বিষম আন্দোলন উপস্থিত হইল। দেখিতেছি বূপটির প্রতি আমার অন্তস্ত 
আকর্ষণ। ক্ষণকাঁল উহ দেখিতে ন1 পাইলে অস্থির হুইয়! পড়ি। রূপটিকে আরও পরিফার- 
রূপে দর্শন করিবার জন্তই ঘেন এখন সাধন ভজন করিতেছি। এরূপ অস্তরের অবস্থা আমার 
কেন হুইল? সচ্চিদানন্বস্বরূপ, পরম আনন্দময়, অনস্ত, পরব্রঙ্গ ধাহার লক্ষ্য, সে এখন 
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নখপরিমিত একটি জ্যোতির্ময় মচুষ্যারুতি রূপের ছটায় দিশাহারা হইয়া পড়িল! সুতরাং 
ছর্দশার আর বাকী কি আছে? আধ্যাত্মিক উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে সাধনরাজ্যে এসকল দৃহা" 
যদি নির্দিষ্টই থাকে তাহা! হইলে ইহাতে এত অনুরাগ বা আকর্ষণের কারণ কি? যে কেহ নিয়ম 
প্রণালী মত সাধন ভজন করিলেই ত তাহার এসব দর্শন হইবে । আর যদি গুরুদেবের 
কুপায় ইহ! আমার একট। সঞ্চারী অবস্থা হইয়। থাকে, তাহা হইলে কেবল দেখিয়া খাওয়া 
ভিন্ন ইহার সহিত আমার আর কি সম্বন্ধ; আজ যিনি দয়! করিয়। এই অবস্থা দিয়াছেন, 
কালই আবার তিনি আমার কোনও ক্রাট দেখিলে তাহা কাড়িয়া লইতে পারেন । যে বস্ত 
আমার স্বোপাজ্জিত বা নিজস্ব নয় তাহ লইয়া আমি মমতায় আবদ্ধ হইতেছি কেন? তার পর 
এই সব দ্বিতুজ চতুভু্জ বা অন্ত কোনরূপ দর্শনকে ত কোন কালে কেহ ধর্ম বলে নাই। 

সত্য, সরলতা, বিনয়, পবিত্রতা, দয়া, সম্তোধাদিকেই অবিরোধে সকল ধর্মশান্ত্র ধর্ম বলিয়া 
নির্দেশ করিয়াছেন । মানবাত্মার এই সকল সদ্বুত্তি যদি প্রস্মৃটিত হইয়া না উঠিল, তবে 

এ সকল অলৌকিক ছবি দেখিয়া আমার কি হইবে? সাঁধনপথে ছৃস্চার পা চলিয়াই যদি 
এক বিন্দু জ্যোতির সৌন্দধ্যে বা একটি রূপের মাধুধ্যে আকৃষ্ট ও আনদ্ধ হইয়া পড়ি, এবং 
তাহাতে অনস্ত উন্নতির পথ অন্ধকার করিয়া! ভগবান্কে লাভ করিবার আকাজ্্/. ও চেষ্টায় 

জলাঞ্জলি দিয়! উহ1 লইয়াই সন্তুষ্ট থাকি, তাহ হইলে ত আমার ছর্দশার একশেষ হইল। 

গুরুদেধের মধুর রূপথানি স্ুস্পষ্টরূপে নিয়ত আনার চক্ষের উপরে থাকিলে পরমানন্দে থাকিব, 

ইভা নিশ্চয় ; কিন্ত তাহাঁতেই বা আমার কি হইবে? উহাকে কি ভগবদ্দর্শন কল্পনা করিয়। 

পরিতৃপ্ত থাকিতে পারি? তাহা হইলে আর এই রুপ্ শরীরে প্রাণপণে সাধন ভর্মন করিয়া, 
এত নিয়ম সংযমে থাকিয়া ক্লেশভোগ করিতেছি কেন? সামান্য রেলভাড়াটা জুটাইয়া 

নিয়া এখনই ত সাক্ষাৎ ভগবৎসঙ্গ, লাভ করিতে পারি । গুরুই ভগবান, বিন্দুই সিন্ধু, 
এসকল কথার অর্থ আমি বুঝি ন। কোন্ অবস্থাক্স থাকিম মহাপুরুষেরা এসকল কথা সত্য 

বলিয়া সাক্ষ্য দেন জানি না। তবে আ'ণম কিন্ত নিজের অস্তিত্ব থাকিতে প্রত্যক্ষ সত্য 

অগ্রীহা করিয়া কল্পনাকে প্রতিষ্ঠিত করিতে পারিব না! । 
পুর্ব্বোস্ত ভাব অস্তরে আসাতে দর্শনের প্রতি তেমন মনোযোগ না রাখিয়া নিক্সমিতন্দপে 

সাধন করিয়া যাইতে লাঁগিলাম। কিছুদিন দর্শনসম্বন্ধে একেবারেই উদাসীন রহিলাঁম। 
আজ সাঁধনকাঁলে অকম্মাৎ রূপের কথ মনে পড়িল । ইতিমধ্যে কবে কখন রূপ অস্তদ্ধান 
হইন্সাছে, মনোযোগ না থাকায় কিছুই ধন্সিতে পারি নাই । এখন সেই মধুর রূপের স্মতি 
প্রাণে উদয় হওয়াক্স, উহার দর্শনের জন্ত ছট্ফট্ করিতেছি; ভিতর আমার দ্ধ হইয়া 
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যাইতেছে | হাক, হায়, আমার এ কি হুইল? অনাদরে কাহাকে আমি বিসঞ্জন দিলাম? 

বোধ হয়, আমার প্রাণের ঠাকুর গুরুদদেবই দয়া করিয়া প্রকাশিত হইতেছিলেন, আমার 
অনাদর ও অগ্রাহাভাব দেখিয়া! অস্তদ্ধান করিলেন। শুনিয়াছিলাম, “এসব দর্শনের বস্তকে 

ছেলেপিলের মত সর্বদা চোখে চোখে রাখিতে হয়, আদরযত্ব করিতে হয়; ন| হ'লে থাকে 

না।” ঠাকুর! এবার তোমার দগ্চপ্রাণ কাতর সম্ভবনকে ক্ষমা কর। সাধনগর্ধে গর্বিত 

হইয়! বহুবার ম্পদ্ধার সহিত তোমার ক্ৃপাকে প্রলোভন বলিয়া অগ্রাহা করিয়াছি। হায়, 

হায়, এখন আমার গতি কি হইবে? 
এতকাল দর্শনে চিত্ত আবিষ্ট থাকায়, সাধনকালে নামটি বড়ই রসাল হুইয়। বাহির হইত। 

নাম করার সঙ্গে সঙ্গে সারবান্ একট! বস্ত লইয়া নাড়াচাড়া করিতেছি, অনুভব করিতাঁম। 
এখন আমার এই কিছুকালযাবৎ আর সেই অবস্থা নাই; এখন র্লেশের সহিত নীরস ফাক! 
নীম করিতেছি । শ্বাস প্রশ্বাসে লক্ষ্য রাখিতে গিয়া! ২৪ মিনিটেই ফাপর হইয়! পড়িতেছি, 

মনট! সর্বদাই উদ্ভ্রান্ত । একেবারে শুন্ঠে পড়িয়া, ধরাছ্োয়ার কিছুই না পাইয়া, ত্রাসে ও 
আতঙ্কে অস্থির হইতেছি। হায়, আমার একি হইল? এযক্ত্রণা আর সহ্য করিতে পারিব না! 

গুরুদেব, 'প্রণের ঠাকুর, দয়া কর। | 

লালের প্রভাব ও যোঁগৈশ্বর্ধয | 

আজ সকালবেলা আসনে বলিয়া নাম করিতেছি, আর ভিতরের জ্বালায় ছট্ফট্ 
ফান্ধনের কিফ্িদবিক করিতেছি; স্বামীলী (হরিমোহন ) লালকে লইয়৷ সহস। আমার সম্মুখে 

. হয় সপ্তাহ পর্ধযজ) আসিয়! ঈড়াইলেন। আমি অমনই সাধন ছাড়িয়া উঠিলাম। লালকে 

ইজি নিজের ঘরে লইয়। গিয়া আমার বিছানার পাশে লালের আসন পাতিয়া 

পিলাম। একটু বিশ্রামের পর লালকে জিজ্ঞাস! করিলাম__লাল, হঠাৎ তুমি এখন কোথা 

হতে কিডাবে এখানে এলে ?? লাল বলিলেন-_“শ্রীধুন্দাবনে গোসাইয়ের সঙ্গে ছিলাম । 

একদ্দিন হঠাৎ তোমাদের কথা হল?) আর, দেখতে প্রাণট| অস্থির হ'য়ে পড়ল। খআমনই 

ন1] ব'লে পায়ে ছেঁটে চলে এসেছি । রাস্তায় কাণপুরে মম্মথ বাবুর বাসায় মাত্র ছুঃদিন 

ছিলাম। রাস্তায় মধ্যে 'মধ্যে আমাকে কেহ কেহ গাড়িতেও তুলে নিয়ে ২৫ ষ্টেশন 

এসেছেন । ক 

আমি । তোমার সঙ্গে ত একটি ঘটি বা দ্বিতীয় আর একখানা বহির্ববাস পধ্যস্ত নাই, 

মাত্র 3 লেংটি ও কম্বলই দেখ্ছি। এতদুর এলে কি প্রকারে ? রাস্তায় কোন কষ্ট হয় নাই? 
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,লাল। না, ক্ট কি? আমি তো বেশ এসেছি । কোন কষ্টই হয় নাই। গুরুদেব কি 
কারে কষ্ট দেখতে পারেন? | 

নাবালক লাল কি প্রকারে হ্বদূর শ্রীবৃন্দাবনহইতে এতদূর পদব্রলে; শুধু প্র লেংটি ও 
কম্খলমাত্র সম্বল করিয়া, বিনারেশে এখানে আপিলেন, ভাবিয়া অত্যন্ত বিম্মিত হইলাম। 

এই কয়েকমাসযাবৎ আমাদের বাসায় সাধন ভজনের একটা সুন্দর শক্রোত চলিয়াছে। 
ভাগলপুরের বহু গণ্যমান্ত লোক প্রত্যহ 'অপরাহে আমাদের বাসায় আসিয়া উপস্থিত হন। 
ধন্মাথাঁদের সম্মিলনে নিত্যই যেন এ বাসায় উৎসব লাগিয়া আছে। স্ুগাঁয়ক মহাবিষু) বাবুর 

স্বরচিত সঙ্গীতে সকলেই মুগ্ধ হইয়া পড়েন। লাল 'আসিয়৷ যেন ধর্মক্োতে একট। প্রচণ্ড 
তুফান তুলিয়া দিলেন। সংকীর্তনে লালের মহাঁভাব, আসনে বস! অবস্থায় স্থির সমাধি ও 

অদ্ুত বিকাশ এবং ধর্মালোচনায় উহার অসাধারণ পাণ্ডিত্য দেখিয়। সকলেই অবাক হইতে 
লাগিলেন ! 

এক দিন আমর! লালকে লইয়া! শ্রদ্ধেয় পার্বতী বাবুর নিকটে গেলাম । পার্ধতী বাবু 

লালের পরিচয় পাইয়া সন্তষ্ট হইলেন, এবং ধন্মীলোচন। প্রসঙ্গে লালের সম্মুখে সাংখ্য 
বেদান্তাদি শাস্বের মন্দ উপদেশ করিয়া, শেষকালে “অহং ব্রহ্ম" এই মত স্থাপনু ক্ররিলেন। 
লাল চুপ করিয়া সমস্ত শুনিলেন, কোনও কথ! বলিলেন ন|। পার্বতী বাবু তাহাকে ধর্ম বিষয়ে 

কিছু বলিতে অনুরোধ করিলেন। তখন লাল সাধারণ ভাবে লৌকিক ধর্মের ছ'চার কথ৷ 

তুলিয়া, এত গভীর তত্বের উপদেশ করিতে লাগিলেন যে, তাহার একটি কথায়ও আমি 

গ্রন্নেশ করিতে পারিলাম ন|। দেবব্রতী, ব্রহ্গজ্ঞানী ও ভগব্ছুপাসক মহাত্মগণ একমাত্র 

গুরুর কপাতেই পরমতত্ব লাভ করিয়া থাকেন--এই কথ প্রমাণ করিতে গিয়া, সংস্কৃত, পালী, 

তিব্বতী, আরবী ও অন্তান্ত ভাষার বিভিন্ন ধন্মশান্সহইতে অনর্গল বচন উদ্ধত করিয়! 

প্রাচীন বৌদ্ধ মত, সনাতন ধর্মশান্ত্রের সহিত মিলাইয়া, স্থাপন করিলেন। একমাত্র 

সদ্গুরুর এক পলকের দৃষ্টিসারে, একটি অঙ্গুলিসঙ্কেতে, অথবা এক মুহূর্তের ইচ্ছাশক্তিতেই 

অনুগত শিষ্যের অন্তরে ব্রন্গজ্ঞান, ততজ্ঞান, ভগবদ্ক্তি সঞ্চারিত ও প্রতিষিত হয়, লাল 

ইহাই পরিক্ষাররূপে বুঝাইয়া দিলেন। পার্বতী. বাবু শুনিক্কা স্তম্ভিত হুইয়! রহিলেন; পরে, 

স্থির থাকিতে ন। পারিয়া, সাষ্টাগ হইয়া লালের পদতলে পড়িয়া বলিলেন__” আপনি 

আমাকে উদ্ধার করিতে আদিয়াছেন। কোথায় দীড়াইয়া আপনি এই পরমগুহতত্বের 

কথ! বলিলেন, আমার সীমাবদ্ধ সংকীর্ণ দৃষ্টি তাহার ব্রিসীমায়ও যায় না। আপনি 

আমাকে একটু দয়া করুন।” ইহার পরহুইতে পীর্ধতী বাবু পুনঃপুনঃই লালের সঙ্গ 



১৮৪ শী হ্বীসদগ্ঠরদজ । | 1 ১২৯৬ সাল। 

করিতে আমাদের বাসায় আদিতে লাগিলেন। ইহাতে ভাগলপুরে লালের নাম রব 

প্রচারিত হইয়াপড়িল। 
১৩ই ফাল্তন আমি একখান! পাঁতঞ্জল দর্শন পড়িতেছি, লাল জিজ্ঞাসা করিলেন__ 

“ও কি পড়িতেছ ?” 
আমি । পাতঞ্জল। 

লাল। এ দুর্বায়ু তোমার হ'ল কেন? ও সবপড়েকিহবে? একটি 'লাইন'-ও 

বুঝবে না; বৃথা সময় নষ্ট! নাম কর না, সকল শাস্ত্র গুরুর কৃপায় নামের ভিতর 

দিয়! অন্তরে প্রকাশ পাইবে । | 

আমি। লেখাপড়া মোটে না কর্লে শুধু গুরুর ক্রপায়; গুরুর বরে সরন্বতীর বরপুন্ত 
হওয়। যায়ঃ এ কথ। এ যুগে নাবালককেও বলো না। 

লাল। এটি আমার কুসংস্কার নয়। গুরুর কৃপায় বাস্তবিকই সব জান। যায়। এটি 

আমি গ্রত্যক্ষ ক'রে বল্্ছি। 

আমি আবার লালের কথায় প্রতিবাদ আরম্ভ করিলাম। লাল তখন আমার হাত 

হইতে পাতুঞ্জলখানা টানিয়। নিয়া, গ্রস্থের প্রথম পৃষ্ঠায়, মধ্যে ও শেষ পৃষ্ঠায় মাত্র কয়েক 

সেকেণ্ডের জন্ত একবার একটু দৃষ্টি করিয়া পুমস্তকখাঁন! নিজ মন্তডকে কিছুক্ষণ ধরিয়! রহিলেন; 

পরে তখনই আবার উহা! আমার হাতে ফিরাইয়া দিয়া বলিলেন__* আচ্ছ।, এই নেও। 

আমি তে। মাত্র শিশুশিক্ষ1_তৃতীয়ভাগপধ্যস্ত পড়েছিলাম ; আমার বর্ণজ্ঞানে এ গ্রন্থের 

উচ্চারণক্ষমতাও কুলায় না'। ভাল, তুমি আমাকে এ গ্রন্থের যে কোন স্থানহইতে প্রশ্ন 

কর, যেখানে ষে প্রকার আছে, আমি ঠিক সেইরূপই ব'লে দিচ্ছি।* আমি অত্যন্ত 

কৌতৃহলাক্রাস্ত হুইয়। গ্রন্থের নানাস্থানহইতে ৭1৮টি প্রশ্ন করিলাম। টীকাটিগ্ননীসহ 

যে বিষয়ে যেমনটি মীমাংস! গ্রন্থে আছে, অক্ষরে অক্ষরে লালের মুখে ঠিক সেইপ্রকার 

উত্বর পাইয়া, আমি বিল্ময়ে স্তম্ভিত ও নির্ব্বাক্ হইয়। রহিলাম ; ভাঁবিলাম--' এ কি কাণ্ড !, 

কিছুক্ষণ পরে লালকে ন্রিজ্ঞাসা করিলাম-_“ ভাই, এ অদ্ভুত শক্তি তুমি কি প্রকারে লাভ 

করিলে ?” লাল বলিলেন-_-” গুরুকপা ! এক দিন গুরুত্রাতা শ্রীযুক্ত স্থরেশ্ন্্র সিংহ ( ডিঃ 
ম্যাজিট্রেট ) মহাশয়ের সহিত তাহার বাসায় মনোবিজ্ঞানের আলোচনা করিতেছিলাম। 

স্থরেশ বাবু হঠাৎ উঠিয়। বাড়ীর ভিতর গেলেন। আমি তার বসার-ঘরেই বসে রইলাম। 
টেবিলের উপরে এএকথানা ইংরাজি মনোবিজ্ঞানের পুস্তক ছিল। মনে হ'ল-_লেখা-পড়। 

শিখি নাই। যদ্দি শিখ্তাম, এ সব পুস্তকে কি কি বিষয্কের মীমাংসা কাছে জান্তে 
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পার্ঠাম | এই ভাবিয়া, গ্রন্থথান।কে পুনঃপুনঃ নমস্কার ক'রে মাথার উপরে রাখলাম, আর 
গুরুদেবকে ম্মরণ করতে লাগ্পাম। এ সময়ে হঠাৎ আমার মাথায় কেমন একট। অনুভব 
হ'তে লাগলো, তখন গ্রন্থের ভিতরে ঘা কিছু বিচার মীমাংসা আছে, সমস্ত আমার মস্তিফ্ষের 
ভিতরে প্রবেশ কর্ল। ইহা কেন হল, জানি না। সেদিন. থেকে যে কোনও বিষয় 
আমার জান্তে ইচ্ছ! হয়, আপনা আপনি তাহ ভিতরে এসে পড়ে । গুরুরূপ! ব্যতীত ইহার 

আর কি হেতু বলাযায়? এপ্রকার আকাজ্ষ। করায় নাকি ধর্মজীবনের বিস্তর কতি হয়। 

কোনও আকাজ্ৰা না কঃরে, হাব! হ'য়ে, গুরুদেবের দিকে তাঁকা”য়ে থাকাই ভাল। কিন্তু 
তা মার পারি কৈ? মহাশক্তিযুক্ত নাম পেয়েছ, নাম কর, গুরুদেবের কুপাক্স মুহূর্ত- 

মধ্যে অখিল শান্সর ভিতরে প্রকাশ হ'য়ে পড়তে পারে। এটি আমার কল্পনা নয়, 
সত্য বল্ছি। ” 

লাল গুরুদেবের সঙ্গ ছাড়িয়া অকম্মাৎ কেন পদক্রজে ভাগলপুরে আদিলেন তাহার 

হেতু মন্ুসন্ধ।ন করিতে লাগিলাম। স্বামীজী সন্াসত্রত গ্রহণ করিয়াছিলেন, বিধির পাকে, 
সঙ্গদোবে আচারন্রষ্ট হইয়া এখন স্বেচ্ছাগারে দিন কাটাইতেছেন। লাল ইহ! জানয়। 

বড়ই ক্লেশ পাইতেছিলেন, এবং অচিরে ইহার প্রতিকারের জন) ব্যস্ত হইয়া পড়েন. লাল 

প্রতাহ্ই স্বামীজীকে সন্যাসের নিয়ম প্রতিপালন পূর্বক গুরুদেবের আদেশমত চলিতে জেদ 

করিতে লাগিলেন; কিন্ত স্বামীজী লালের এসব কথায় কর্ণপাতও করিলেন না। লাল 

তখন সহজে হইবে ন! বুঝিয়! কিঞ্চিং যোগৈশ্বধ্য প্রকাশ করিতে বাধ্য হুইলেন। ১৫ই ফাম্ধন 

রাত্রি প্রায় ১* টার সময়ে ঘরের ভিতরে বসিয়া আমরা সকলে কথাবার্তা বলিতেছি, লাল 

পূর্বববৎ ম্বামীলীকে সন্ন্যাসের নিয়ম অবলম্বন করিয়া! চলিতে অন্থরোধ করিলেন। ন্বামীজী 
উহার কথায় উপেক্ষাভাব দেখাইবামাত্র, লাল একেবারে লাফাইয়া উঠিলেন এবং উর্াদিকে 

হাত নাড়িয়া চীৎকার করিতে করিতে বলিতে লাগিলেন-__-” এসো ন!, এসো না, এসে। ন।। 

কেন আস্ছ ? চলে যাও! চলে যা91” ঠিক এই সময়ে আমাদের সম্মুখ দিয়, ভয়ঙ্কর 

শো? শো শব্দে কি যেন একট! চলিয়া গেল। আমরা অবাক! একটু পরে লাল যেন 

চমকিয়া উঠিলেন, আর বলিতে লাগিলেন__“হায়, হায়! এ কি হল? একেবারে আত্ম- 
হত্যা ! উঃ, কি ভয়ানক! এষে আর দেখ! যায় না1” এই বলি! কাদিয়া ফেলিলেন ; 

এবং কাঁদিতে কাদিতে আবার বলিলেন--“ এখন আর আমার কাছে কেন? আমার কাছে 

এসে কি হবে ? গুরুজীর কাছে যাও। আমার দ্বারা কোন কল্যাণই হবে না। আমার 

কাছে এসে! না, এসো ন।। শুন্ছ না কেন? আচ্ছা, তবে এসো |” লাল এই কণ। কক্সটি 
৪ 
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বলামাত্র শে! শেঁ। শব্দে কি যেন একটা আসিয়া আমাদের ঘরের গঙ্গার দিকের জানালাক্ 

ছড়ম করিয়া পড়িল। জানাল। ও সার্শির কপাট ভিতর হইতে বন্ধ ছিল; আশ্চধ্যের বিষয় 
এই যে, জানালাটি অকম্মাৎথ খুলিয়! গেল এবং কাচের কপাটের তিনথান। সার্শি চুরমার হইয়! 
ভাঙ্গিয়া গেল। আমর! সকলেই চমকিয়৷ উঠিলাম, অবাক্ হই! একে অন্তঠের প্রতি তাঁকাইতে 

লাগিলাম। লাল কিছুক্ষণ চুপ করিয়! থাকিয়া! চীৎকার করিয়া উঠিলেন-_-? একি? একি 

দেখ্ছি ? জ্যান্ত মানুষটাকে চিতায় চড়াপ! কি ভয়ঙ্কর! উঃ, কি ভয়ানক চিতা ! এ দেখ, 

ও দেখ।” স্বামীজী তখন চীৎকার করিয়! বারেন্দায় গিয়া! পড়িলেন ) * হায়, হা__-এ কি 
হ'ল? একি হ'ল?-_জীবস্ত মানুষটাকে চিতায় জালালে ।” কয়েকবার এইরূপ বলিয়!, তিনি 

কাদিতে কীদিতে মুচ্ছিত হইলেন । প্রায় দেড় ঘণ্টা পরে চৈতন্তলাভ করিয়াও তিনি চিতার 

কথ। মনে করিয়। অস্থির হইতে লাগিলেন লাল তখন এক একবার শিহুরিয়। উঠিয়! বলিতে 

লাগিলেন _“ধামরাই গ্রাম আজ উৎসন্ন হইল। হায়, হায়!+ 

স্বামীজী তখন বিনাবাক্যে নিজের গায়ের কম্বলখান। লালের গায়ে পরাইয়া দিয়! 
তাঁছার কৌপীনটি টানিয়। নিপেন; পরে, আমাকে হাতজোড় করিয়া বলিলেন-_« ভাই, 

কিছু মন্ত্রে ক'রে! না, একটু পাগলামী করি ।” এইমাত্র বলিয়া, বারেন্দার রোয়াক হইতে 

লাফাইয। নীচে পড়িলেন, এবং উদ্ধশ্থসে গঙ্গার চড়ার উপর দিয়া দৌড়াইয়া আদৃশ্থ 
হইলেন। রাত্রি প্রায় দেড়ট|। কিছু পরে লাল বলিলেন--" আর স্বামীজীর অনুসন্ধান 

নিও না। তিনি বৃন্দাবনের দিকে ছুটিয়াছেন।* তথাপি মথুর বাবু ছ'দিন স্বামীজীর 

অনুসন্ধান করিলেন; কিন্ত কোনই খোজথবর পাইলেন না। 

আমার ভগিনীপতি মথুর বাবু লালের অসাধারণ অবস্থা ও যোঁগৈশ্বধ্যের অনেক কথ! 

লোৌকপরম্পরায় শুনিয়।ছিলেন। তিনি লালকে নিজের বাসায় পাইয়া সেসম্বক্ষে কিছু 

প্রত্যক্ষ করিতে লালের “পিছু লইলেন। লাল উহার অন্থুরোধ এড়াইতে ন! পারিয়া, 
এক দিন মথুর বাবুকে নিজ্জনে ডাকিয়া! নিলেন; পরে আমার মৃত ভগিনীকে পরলোক 

হইতে আহ্বান করিয়া! আনিয়া অনেক আশ্চধ্য ও বিচিত্র গুহা কথা শুনাইলেন। কোন 

ছুশ্রিত্র! স্ত্রীলোকের কুচেষ্টায় আভিচারিক ক্রিয়াঘারা যে ভাবে অকালে আমার 

ভগিনীর অস্বাভাবিক মৃত্যু ঘটে, সে সমস্ত বিবরণ শুনিঞ। মথুর বাবু স্তম্ভিত হইলেন। শ 

স্রীলোকটিত্বারা আরও যে সমস্্ব এই শ্রেণীর সাংঘাতিক অনর্থের সৃষ্টি হইবে, তাহাও 

লাল পরিক্ষার করিয়া বলিলেন। মথুর বাবু ব্যতীত যাহা! এ সংসারে আর কেহই' জানে না, 
এমন কতকগুলি গুহা বিষগ্প লালের মুখে শুনি তিনি বিপ্ময়ে অবাকৃ হুইয়। গেলেন। 
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আগ্াদের বাসায় ভূত. প্রেতের নানাপ্রকার গোলমাল দূর করিবার জঞ্ত প্রত্যহ হরিনাম 
ংকীর্তন ও তুলসীসেবা এবং সাধুসজ্জনদিগকে বাসায় রাখিয়া তাহাদের সাধন ভনের 

ব্যবস্থা করা আবশ্যক, লাল এ বিষয় মথুর বাবুকে বিশেষ “জেদ * করিয়া বলিলেন । 
মথুর বাবুও তাহার উপদেশ মত চলিতে সম্মত হইলেন। 

পরে লাল এক দিন কাহাকেও কিছুমাত্র ন! বলিয়া! হঠাৎ কোথায় চলিয়া গেলেন । 
তিনি চলিয়া যাইবার পর আমর সকলেই বিষাদে মুহামান হইলাম। অহিশি আমাদের 
বাসাতে ধর্মের যে বন্ধি প্রজ্বলিত থাকিয়া আমাদিগকে আলোক দিতেছিল, লাল চলিয়া গেলে 
আমাদের অস্তর শিথিল ও অবসন্ন হওয়া সেই বন্তি ধীরে ধীরে নির্ব্ধাপিত হইয়া! গেল। 

লাল ও ন্বামীজী অকল্মাৎৎ চলিয়! গেলে পর, আমার প্রাণ বড়ই অস্থির হইয়! পড়িল। 
বিষাদে সমস্তই যেন শুন্যময় দেখিতে লাগিলাম। সাধন ভল্ানের উৎসাহ উদ্ভম কিছুকাল- 
যাবৎ একেবারে নিবিয়া গিয়াছে । নিরমিত সাধন আন্ম নাই। আসনে বসিলে অস্থিরতা 

আসিয়া! পড়ে । শ্বাস প্রশ্বাস ধরিয়া আর নাম করিতে পারি না, ৩৪ মিনিটেই 
হয়রান হইয়া পড়ি; মনে হয় যেন সাধ্যাতীত বোঝা লইয়া টানাটানি 

করিতেছি । আসন তাগ করিয়া উঠিয়। যাইতে ইচ্ছা হয়। গুরুদেবের ছূর্পর্ভ রুপা 

স্পর্ধীর সহিত আমি অগ্রাহা করিয়াছি, ইহা! মনে হইলে আমার প্রাণ ফাঁটিয়। যাঁ়। 

এখন এই অপরাধেরই দণ্ড ভোগ করি; সাধন ভজন আর করিব কি? হাহাকারেই 
আমার অহনিশি কাটিয়া যাইতেছে । কয়েকদিনযাঁবৎ রোগের বস্ত্রণা অতিশয় বুদ্ধি 

পাইয়াছে ; ইহাও আর সহা করিতে পারিতেছি না। শরীরে ও মনে এমন একটু কিছু 

নাই, যাহ! ধরিয়। তিলমাত্র আরাম পাই । নৈরান্তে ও যন্ত্রণায় মৃত্যুর আকণজ্কা জন্মিতেছে । 
মহাপুরুষদের আশ্বীসবাণী স্মরণ করিয়াই এ সময়ে কতকটা স্থির হইতেছি। আমার এই 
ছুদ্দশা ঘটিবে জানিয়াই বোধ হয় ল্যাজ ধাবা বলিয়াছিলেন--” বাচ্ছা, ঘাব্ড়ীও মৎ। গুরুভ্ঞী 

তোমকো বছুৎ কপা করেছে । উন্হিকো উপর তোমার সাচ্চা ভক্তি বন্ যায়েগা। ” 
পতিতদাস বাবা বলিম্াছেন-_“ থোড়। ধোভমে তোমারা গুরুভক্তি লাভ হোগা, ধন্ঠ 
হো যাঁওগে 1৮ গুরুদেব বলিক্াছিলেন-_-« ছেলে বয়সে সাধন পেলে? জীবনে কত 
উন্নতি লাভ কর্তে পারবে । ধন হঃয়ে যাবে ।৮-ইত্যাদি। বদি এসব মহাপুরুষদের বাক্য 

সত্য হয়, যি আজন্ম সত্যসম্কল্প সত্যবাদী গুরুদেবের বাক্যও অন্যথা না হয়, তবে আর 

আমার চিস্তাকি? রোগে আমাকে যতই ক্রিষ্ট ও অবসন্ন করুক ন! কেন, শ্বেচ্ছাচারে আমি 

যতই ডুবিস্ যাই ন! কেন, পরিণামে আমার কল্যাণ অবশ্যম্ভাবী । 



১৮৮ শ্রীশ্টীপদ্গুরুসঙ্গ । [ ১২৯৭ সাল । 

আমার প্রতি লালের উপদেশ । টা. 
লাল আমাকে তিনটি কথা বলিয়া গেলেন-_-€১১ ডায়েরী লেখা ছাড়িও না। ভবিষ্তাতে 

১৭ই ফাক্যন, ইহার বিশেষ প্রয়োজন আছে। ১) সাধন ছেড়ো না, খুব নাঁম 
১২৭৬। কর; তুমিসন্গ্যাসী হবে। তে) গুরুদেব্র কৃপাব্যতীত কিছুই হইবার 

যে নাই ; গুরুতে একনিষ্ঠ হও ; তাহার সঙ্গ করিতে চেষ্টা কর। 

আমি তো কিছুক1ল হইতে সাধন ভজন এক প্রকার ছাড়িয়! দিয়া বসিম্নাছি। অনাবশ্তক 

কন্মের সৃষ্টি করিয়া, তাহাতে দিন রাত কাটাইতেছি। নিজের কিসে কল্যাণ বুঝিয়াও 

তাহ। করিতে পারিতেছি না। বাজে কাজে, বুথ! গল্পে দিনের অধিকাংশ সময় অভিবাহিত 

করিতেছি । ভিতরে আমার হা হুতীশ ও জালা, বাহিরে আমার কথ! মিষ্ট হইবে কি 

প্রকারে ? বন্ধুরাও এখন আমার সঙ্গে উত্তপ্ত হইতেছেন। আমি বিষম ফাঁপরে পড়িয়াছি। 

স্বপ্র।-_বাক্যসংযম। 

আজ রাত্রে এক স্বপ্র দেখিলাম । গুরুদেবের সঙ্গপ্রত্যাশায় ছুটিয়াছি। ঝড় তুফানে 

২২শে ফণক্ন, বহু শ্ুুগগম পথ অতিক্রম করিয়া, গুরুদেবের নিকটে পীহুছিলাম। দেখিলাম, 

১২৯৬। গুরুদেব মৌনী। সঙ্গেহ দৃষ্টিতে যাহার পানে তাকাইতেছেন; সেই 

আনন্দে ডুবিয়া যাইতেছে । আমি গুরুত্রাতাদের সঙ্গে হাসিগল্প তর্কবিতর্ক করিতে লার্িলাম। 
গুরুদেব আমার দিকে একটু বিরক্জভাবে তাকাইফ়া বলিলেন_- “উঃ, বাববা, তুমি এত 
কথা বল্তে পার !* কথাটি শুনিয়াই আমার নিদ্রাভঙ্গ হইল। বুঝিলাম গুরুদেব আমার 

বেণী কথা পছন্দ করেন না। অনাবশ্তক কথ! আর কহিব না, স্থির করিলাম | . 

স্বপ্ন 1-সন্গ্যাসের অবস্থা সন্বন্ধে উপদেশ । 

আমি ভ্জনসাধনশৃন্ঠ, স্বেচ্ছাচারী ও ভয়ঙ্কর দুরবস্থ!পন্ন হইয়াও, গুরুদেবের এই অস্থু- 

বৈশাখ মাছা, শীসনবাক্য ভুলিতে পারিলাম না। কথাবার্তী বলিতে আরম্ভ করিলেই 
১২৯৭। গুরুদেবের সেই দৃষ্টি, সেট কথ! কয়েকটি মনে আসিয়া পড়ে; আমি আর 

কিছু বলিতে পাঁরি না। লাল চলিয়া! যাওয়ার পরে, 91৫ দিন অন্তর অস্তরই শ্বপ্র দেখিতেছি_ 

ধেন আমি সন্গ্যাসী হইয়াছি। আমার সম্বন্ধে লালের ভবিষ্যদ্বাণী শোনার ফলেই এইনপ 

হইতেছে মনে করিয়াছিলাম; সুতরাং তেমন গ্রাহাও করি লাই । কিন্তু এখন দেখিতেছি-_ 
ওসব স্বপ্পে আমার ভিতরে এক তুমুল কাগ্ড চলিতেছে। স্বপ্ীবস্থা় নিজেকে বেগ্রকার 



বৈশাখ |] প্রথম খণ্ড । ১৮৪ 

কঞ্টের-বৈরাগ্যপুর্ণ, উদ্ধমশীল, ভজলানন্দী সন্ন্যাসীন্ধপে দেখি, দিবসে উদয়াস্ত আমার সেই 

মুস্তি ষেন চোখে লাগিয়া! থাকে, সর্বদ! উহাই ভাবিতে ভাল লাগে । ভিতরে যাহা নিয়ত 

ভাবিয়া আরাম পাই, বাহিরে সেই প্রকার হইতে না পাঁরিলে ভাল লাগিবে কেন ?" কিছুকাল 
হাত পা গুটাইয়! ছিলাম; কিন্ত বেশীদিন পারিলাম না। প্রাণে জালা আসিয়া পড়িল। 

স্থতরাং স্বপপদৃষ্ট আমার সন্ন্যাসের আকৃতি প্রক্কৃতির অন্ুযারী অবস্থা ল্ভ করিতে গ্রবল ইচ্ছ। 

জন্মিল। আমি এবার কঠোর সাধনা আরম্ভ করিলাম। দিবসে একাহার ধরিলাম। 

শযায় শয়ন ত্যাগ করিলাম। একখানি কম্বলমাত্র ব্যবহারে রাখিলাম । কোঠা ঘরে 

বাস ছাড়িয়া দরিয়া পুলিনপুরীর প্রকাণ্ড বাগানে তমালতলায় আসন করিলাম) লেংটি 

পরিয়া, ধুনি জালিয়া, তমালমুলে সারারাত্রি কাটাইতে লাগিলাম। অসাধারণ স্থান প্রভাবেই 

বোধ হয়, আমার সাধনে স্পৃহা ও কঠোরতায় ব্যাকুলত| দিন দিনই বুদ্ধি পাইতে লাগিল। 

এই তমালতলা নাকি একটি সিদ্ধ মহাত্মার ভজনস্থান ছিল। গাছটি বহুকালের এবং ছত্রাকার 

গোল। ঘনপত্রবিশিষ্ট সমন্তগুলি ডালই চতুদ্দিকে বিস্তৃত হইয়! ভূমিসংলগ্র হইয়াছে। 

বৃক্ষের তলাটি বেশ পরিক্ষার, মগ্ুলাকারে ১৫২০ জন লোক অনায়াসে বসিতে পারে । একটি 

মাত্র সরু পথ দিয়া বুক্ষতলে যাইতে হয়, অন্ত কোন দিক দিয়! যাওয়ার পথ নাই” গাছ- 
তলায় কেহ থাকিলে, বাহির হইতে কোন প্রকারে তাহাকে দেখা ঘাঁয় না। এমন সুন্দর 
গাছ ুতিপূর্বে আমি আর কোথাও দেখি নাই। তমালমুলে বসিলে চঞ্চল মন আপন 
আপনি যেন জমাট হইয়া আসে। গুরুদেবের কৃপায় সাধনে আমার থে অপূর্ব দর্শনলাভ 

হইয়াছিল তাছা হইতে জষ্ট হইয়! আমি ক্ষিগুপ্রায় হইয়াছিঙগাম; সাধনে অশ্রদ্ধা, নামে অরুচি 

জন্মিয়াছিল। জীবনে আর কখনও এই সাধন করিতে পারিব, কল্পনাও করি নাই। কিন্ত 

শুরুদেব পুনঃপুনঃই আমাকে স্বপ্পযোগে তেজংপুঞ্জ ভজনানন্দী মন্যাসীর রূপ দর্শন করাইয়।, 

সাধন ভজন তপস্যাক্স আবার আমার প্রবল আগ্রহ জন্মাইলেন। আশ্চধ্য শুরুদেনের 

কৌশল । 
সর 

শরীর আমার দিন দিন ক্ষীণ হইয়া পড়িতেছে। মনের উতৎসাছে শমালতলায় রাত্রি 
ঘাপন ও অনিয়মিত জাগরণাদি অতিরিক্ত ক্কচ্ছতা করাতে অল্পকালের মধ্যেই জীর্ণ শীর্ণ, 

কঙ্কালবৎ হইয়! পড়িলাম । আন্মীয় স্বজন বল্ুবান্ধবেরা আমাকে বারংবার সাধধান করিতে 

লাগিলেন ; কিন্ত, মনের অনিবাধ্য আবেগে কাহারও কথাতেই অংমি কর্ণপাত করিলাম না। 

ভাবিলাম_গুরুদেবের কৃপায় যখন আমি বঞ্চিত হইয়াছি, হূর্ব,দ্ধি দাভ্িকতান্স খন হূর্লভ 
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সাধনফল হা'রাইয়াছি, তখন এইবার নিজে শেষ চেষ্টা করিয়া! দেখিব ) অকুতকাধ্য হুই,'দেহ 
পাত করিব। 

আমি মাসাধিক কাল অবাধে বথারীতি নিয়মাদি প্রতিপাজ্ন করিয়া চলিলাম। ভিতরে 

ভিতরে খুব ভরস। জ্মিল ; রোগমুক্ত হইলে, নিজ চেষ্টাক্স সাধনবলে আনায়াসেই সন্যাসের 

উপযোগিত! লাভ করিতে পারিব। এই সময়ে একটি আশ্চধ্য স্বপ্র দর্শনে আমার অভিমান 

চূর্ণ হইল । বুঝিলাঁম সন্ন্যাসলাভের চেষ্টা আমার পক্ষে বিড়ম্বনামাত্র ! আমি বিষম 

অবস্থায় পড়িলাম । | 
_ আমার খুড়তুত ভ্রাতা মনে।মোহন আম! অপেক্ষা! নয় দিনের বড়। একই ভূমিতে 

জন্মগ্রহণ করিনা আমর! একই সংসারে প্রতিপালিত। জ্রয়োদশ বসব বয়ঃক্রমকালে 

মনোমোহন ত্রাঙ্গধর্দ অবলম্বন করিয়া সত্যনিষ্ঠ উপাঁসনাশীল ভীবনযাপনপূর্ধ্বক, অকালে 

মৃত্যুগ্রাসে পতিত হইল। তাহার দেহত্যাগের তিন দিন পুর্বে স্ব দেখিকাছিলাষ, 

মনোমোছন আমাকে আসিয়! বলিল-_-” ভাই, আমাফে দেখতে ইচ্ছা হয়ত শীগ্র এস) এবার 
আমি চল্লাম। * আশ্চর্য এই যে, ঘটনায়ও তাহাই হইল। 

বকা পরে গত রাত্রে স্বপ্প দেখিলাম--ভাই মনোমোহন সন্্যাসিবেশে আমার নিকটে 
আসিয়া উপস্থিত । উহ্থাকে দেখিয্া খুব উল্লসিত হইয়া বলিলাম__" বাঃ, তুমি সন্ন্যাসী 

হয়েছ? বেশ! আমিও সন্ন্যাসী হ'য়ে তোমার সঙ্গে থাকৃব।* সন্ন্যাসী ভ্রাতা বলিল-_ 

« সন্ন্যাস তো ভেক নয়; উহ1 যে অবস্থ1; জিতকাম ন! হ'লে সিদ্ধিলাভ হয় না । যত সহজ 

ভাব্ছঃ তত সহজ নয়। ” ফু 

আমি। কামিনীসঙ্গেও আমার চিত্তবিকার হয় না। সন্ন্যাসের উপযোগিতা আমার 

স্বতাবেই আছে। 

সন্ন্যাসী ভ্রাতা বলিল--” বটে ? আচ্ছা, একবার ল্যাংট। হও দেখি । » 

আমি অমনই উলঙ্গ হইলাম । আমাকে দেখিয়া, ঈষৎ হাসিয়া, সঙ্গ্যাসী ভ্রাতা 

ব্লিল-__« হয়েছে, হয়েছে) এবার কাপড় পর। এই উপযোগিতা নিয়ে সন্স্যাসী হবে? 

এখন প্র সম্ল্প ছেড়ে দাও। উপস্থ থাকৃতে যথার্থ সন্স্যাস হয় না। সাধন ভজনের 

প্রভাবে উপস্থকে সংযত করে দেহেই লয় কর্তে হবে। না হ'লে হবে না। এখন 

সাধন কর, খুব নাম কর। গুরুর কপা হ'লে সবই হবে। ব্যস্ত হ'য়ো না । আমি চলীম।৮% 
আমি বলিলাম---" সন্ন)াসের ক্ষণ যা বলে তোমার তা কতদূর হয়েছে, দেখতে 

চাই।”» 
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সন্ন্যাসী ভ্রাতা অমনই উলঙ্গ হইল। তাহার পুরুষাঙ্গ নাই দেতিক্সা আমি বিস্মিত 
হইদা বলিলাম" এ কি, ভাই? এ.ষে স্ত্রীলোকের মত দেখছি! ” সন্ন্যাসী ভ্রাতা 
বলিল--* না, তা না। কামভাব-দমনের সঙ্গে সঙ্গে উপস্থের চঞ্চলতা নষ্ট হয়ে 
যায়; ক্রমে উহা সঙ্গুচিত হয়ে থর্ধাক্তি ধারণ করে; পরে উন্টাভাবে উদ্ধমুখে অবস্থান 
ক*রে সুলসাহত সমস্ত ভিতর দিকে টানিতে থাকে। তাহাতেই এ স্থানের আকার 
শ্রপ্রকার হয়ে যায়। দেখতে উহা! জ্ীচিহ্কের মতই দেখায়, কিন্তু বাস্তবিক উহ] 
বাহিরে পুরুষাঙ্গেরই সম্পূর্ণ অভাব মাত্র । এটি তে। সন্যাসীর শুধু একটা বাহা লক্ষণ, 
কিছুই নয়। সন্ন্যাসীর অন্তরের অসাধরণ ছুর্লভ. অবস্থা একমাত্র গুরুপ্রসাদেই 
লাভ হয়।” এই বলিয়া সন্ন্যালী ভ্রাতা অস্তহিত হইলেন; আমিও জাগিয়া উঠিলাম । 

স্বপ্ণটি দেখিয়া বড়ই বিস্মিত হইলাম । সন্স্যাপীর এপ্রকার লক্ষণ আমি পুর্বে 
কখনও শুনি নাই। স্বপ্রটিকে আমি স্বপ্প ভাবিয়া, অলীক বলিয়া, উড়াইয়। দিতে পারিলাম 
না। উহার প্রত্যেকটি কথা সত্য বলিয়া আমার মনে ছাপ্ পড়িয়া গেল। স্বপ্ন 
দৃষ্ট অবস্থা লাভ করিতে প্রাণে আগ্রাছ জন্মিল। “আরম খুব কুচ্ছতার সহিত সাধন 
করিতে লাগিলাম । 

পাপপুরুষের আক্রমণ । 

মহাআআদের মুখে শুনিয়াছি, নিজেও বভ্খার প্রত্/ক্ষ করিয়াছি, উগ্চম সহকারে 
জোষ্ঠ মাল, সাধন ভজন তপস্তা আরম করিলেই সেই সঙ্গে অলক্ষিত ভাবে 
9 সাধকের অভিমানকে আশ্রম করিয়া] ভয়ঙ্কর একট। পিশাচশক্তি 

তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিতে থাকে । সাধকের আন্তরিক কাতরতা বা বাহ্িক দীনতার, 

কিঞ্চিন্মাত্র অভাব হইলে, অথবা নিক্ষম নিষ্ঠার বেড়া অসতক্তাবশতঃ জ্ঞাত বা 

অজ্ঞ তদারে সামান্ত শিথিল হইয়া পড়িলে শ্রী নিদারুণ পিশাচ অমনই প্রবল বেগে সাধককে 

আক্রমণ করে এবং নানাপ্রকার ছ্দমনীয় ছুম্মতি চিত্তে উদ্রিক্ত করিস! কদাচারে ও 

বাভিচারে সাধককে অতি জঘন্ত হীন অবস্থায় উপনীত করে। 

অল্প কিছুকাল কঠোরতার পথে চলিয়। একটু সাধন করিতেই ভিতরে ভিতরে 

অভিমান জন্মিল_বুঝি আমি জিতকাম হইয়াছি। অস্তরে এই ভাবের উদয় হওয়াতেই 

দপ্হারীী ভগবান্ আমার দর্প চূর্ণ করিতে অদ্ভুত উৎপাতের স্থান্টী করিলেন। জন্মানবশুন্ত 

নির্জন বাগান উপাসনার পক্ষে সর্ব প্রকারে উৎপাৎশূন্ মনে করিয়াছিলাম ; তাই একাস্ত 
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প্রাণে সাধন করিব আশার, পুণ্য বৃক্ষ তমালতলে শিদ্ধ মহাত্মার তজজনস্থলে, সংযম পূর্বক 

সাধনের বলে অচিরেই আমি সঙ্কল্লিত বিষয়ে কৃতকাধ্য হইব, নিরাঁপদ অবস্থা লাভ করিব 
আশা করিয়াছিলাম। কিন্তু প্রতিষ্ঠা ও অভিমানের মোহে অন্ধ হইয়! এখন আমি বিষম 

অন্ধ-কুপে পড়িগ্লাছি। এ আপদে আমার আর উপায় নাই। 
নানাপ্রকার আভিচারিক ক্রিয়ার জন্ত ভাগলপুর প্রসিদ্ষ। ইতর লোকদের মধ্যেই 

এই ভয়ঙ্কর দুক্রিয়ার প্রচলন অত্যন্ত অধিক। * আভিচারিক * বিদ্ধ সমক্ষে সময়ে 

প্রযুক্ত না! হইলে উহার শক্তি নাকি হাস পাইয়া! যায়; এই জন্য, এ কাধ্যে যাহার! 
ওস্তাদ নিত তাহারা লোক খুঁজিয়া বেড়ায়। উপযুক্ত যজমান জুটিলে, ছ'পযপস। 

রোজগারও হয়। কাহারও প্রতি সামান্ত কারণে কাহারও বিদ্বোদি জন্মিলেই, এ 

সব লোকের দ্বার একে অন্তকে জর্ঘ করিতে বাণমার1, ফুল ছোড়া, ধূলাপড়। ইত্যাদির 

চেষ্টা করে । এই উৎকট শক্তি পাত্র বিশেষে প্রযুক্ত হইলে নাকি তাহার জীবননশও ঘটিতে 

পারে । | 
আমাদের বাগানের সংলগ্ন উত্তর প্রান্তে একটি ভদ্রলোক আসিয়া একখান বাস। 

ভাড়।বুইয়। আছেন । লোকটি সাধুপ্রকৃতি ও ধান্দিক বলিয়া প্রতিবাসী হিসাবে 
তাহার সঙ্গে আমাদের বিশেষ একটু ঘনিষ্ঠতা! জন্মিয়াছে। কিছু দিন হয় তাহার একটি 

পঞ্চদশবর্ষীক্া। যুৰ্তী কন্তা এই আভিচারিক উৎপীড়নে বিপনা হইয়াছেন । মেয়েটির একটি 
হুসস্তান জন্মিয়াছিল, কিন্তু স্তন্তাভাবে অনাহারে মার পড়িয়াছে। যুবতী আরও 

নানা প্রকার উৎপাত ভোগ করিতেছেন। অসাধারণ রূপ লাবণ্যই উহার এই উতৎকট 

বিপত্তির হেতু হুইয়াছে। নির্জন তমালতলায় অহনিশি আমি ধুনি জালিয়া বসিক! 
থাকি; অতএব নিশ্চয়ই আমি একজন শক্তিশালী মহাপুরুষ, এই রকম একট! কুসংস্কার 
এখানে অনেকেরই. ভিতরে জন্মি্নাছে। আমার শুধু একটু ক্কপাদৃষ্টিতেই মেয়েটির 

এই সব “উপরি » উপদ্রবের শাস্তি হইবে, এই প্রকার ধারণায় মেক্পেটির পিতা জেদ 

করিয়া আমাকে তাহার বাড়ীতে লইয়। গেলেন। পরে সেই স্ন্দকী কম্থাকে নির্জন 

ঘরে একাকী আমার হাতে অর্পণ করিয়! সরিয়া পড়িলেন ! উদ্দেশ্ত-_-মন খুলিয়া মেয়েটি 

তাহার সব হছুঃখের কাহিনী আমাকে বলিবেন। শোকাতুর। সরল! যুব্তী অতি কাতর 

ভাবে আমাকে কছিলেন__“ আপনি দয়া করিরা আমাকে রক্ষা করুন । কোনও হুষ্ট লোকের 

কু দৃক্িতে প্রসব্রে কয়েক দিন পূর্বেই আমার একটি স্তন একেবারে শুকাইয়! গিয়াছে) 
অপরটিতেও একটি চট। ছুধ লাই। তাই, বুকের ছধ "ভাবে, অনাহারে ছেলেটি 
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আমার মার। পড়িয়াছে। ”--এই বলিয়া, শোঁকবিহবল| বাল 'অসঙ্ষোচে বুকের 
বন্ত্রৎ খুলিয়া আমাকে দেখাইলেন। যুবতীর বুকে বাম দিকের স্তনের কোনও চিহ্ন নাই। 
দেখিয়া আমি অবাকৃ হুইলাম। অপরটি স্বাভাবিক, স্তুল ও স্থুগঠন। আমার দৃষ্টিতে ও 
করস্পর্শে কুগ্রহের দৃষ্টি ছুটিয়। যাইবে, মেয়েটিরও এইন্সপ ধারণা । উহার প্রাণের ছুঃসহ 
যাতনা ও অন্তরের আগ্রহ আমার চিত্তকে স্পর্শ করিল। আমি স্বচ্ছন্দতাঁবে ও অসঙ্কোচে 
উহার সর্বাক্গে হাত বুলাইয়া আশীর্বাদ করিয়! চলিয়! আসিলাম। ইঞ্ছার পরহুইতে 
সেই নির্জন" বাগানে আমার দর্শনাকাজ্ষায় মেয়েটি প্রত্যহ আসিতে লাগিল। আমি দূর 

হইতে উহ্হাকে আশীর্বাদ করিয়৷ আপন কার্যে নিযুক্ত রহিলাম । 

কয়েকদিন পরে দেখি, কোন দিন মেয়েটি যথাঁসময়ে না আপিলে আমার মন মস্থির 
হইয়] পড়ে, উচ্থার রূপের স্মৃতিতে আমার চিত্তকে চঞ্চল করিয়া তুলে । আমি আর তখন 
আসনে স্থির থাকিতে না পারিয়!, সেই বাগানে ইতস্ততঃ ঘুরিয়! বেড়াই । 'আবার কখন 

কখন উহাকে দেখিতে উহাদের বাড়ীর পাশে যাইয়! দঈড়াইয়। থাকি । হায়, হায়_-এ 

আমার কি দশ! ঘটিল? আমি কোথা হইতে কোথায় আসিয়া পড়িলাম ? আচরণ 
সম্বন্ধে গোড়ায় সাবধান না! ভ্ইয়া অন্তনিহিত ছুষ্পবৃত্তির স্ক্স আকর্ষণে ধীরে ধীরে 

প|1 ফেলিয়া, যেন নরককুণ্ডে আসিয়! পড়িয়াছি। আমার সমস্ত যেন নষ্ট হইয়!..পশিঁয়াছে, 
সর্বনাশ হইয়াছে । এখন নিদ্দেকে অতি জঘন্ত বলিস! অনুভব করিতেছি । নিয়ত হ! হুতাশে 

উষ্ণ দীর্ঘ নিশ্বাসে আমার দিবারাত্রি অতিবাহিত হইতেছে। সাধন ভজন সমস্ত ছুটি! 

গিয়াছে । 

নি 

আমি তমালতল! ত্যাগ করিয়াছি, নাম প্রাণায়াম ছাড়িয়। দিয়াছি। সম্মুখে ঘোর 

অন্ধকার দেখিয়। আতঙ্কে ক্ষিপ্ত প্রায় হইয়াছি। গুরুদেবঃ এ সময়ে তুমি কোথায় 

কে তুমি ? 

অভাবনীয় ঘটন1 জীবনে যাঁহা ঘটিতেছে, ভাবিলে স্তম্তিত হইয়া পড়ি । গতরাত্রে কি যে 
আমি দেখিলাম, বলিতে পারি না । জীবনে কখনও আনি এরূপ দৃশ্ত দেখি নাই। ঘটনাটি 

গুরুদেবকে শুনাইবার জন্ত থাসাধ্য লিখিয়! রাখিতেছি। 

রাত্রি ১২টা বাজিয়! গেল। বিছানার পড়িয়। আছি; ঘরের জানাল! দরজা সমস্ত 

খোল! । উজ্দ্রল চন্দ্রকিরণে বিছানার অদ্ধেকটা আলোকিত। বেদনার যন্ত্রণা ও 

৫ 
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মনের আগুনে আমি ছট্ফটু করিহেছি। আকুল প্রাণে গুরুদেবের চরণে প্রার্থনা 

করিলাম, “ ঠাকুর, আমি তো। আর পারি না। এবার তুমি দয়া কর। আমি তোমার 

তী মমনাপূর্ণ ন্িগ্ধ দৃষ্টি অন্তরে রাখিয়া! চিরকালের মত সমস্ত উৎপাত্ের শাস্তি করিব। » 
প্রার্থনান্তে গুরুদেবের পবিভ্রমূর্তিধ্ধানের সঙ্গে সঙ্গে ইষ্ট নাম জপ করিতে লাগিলাম। 

জানি না কখন অজ্ঞাতসারে, ধীরে ধীরে কামিনীকল্পন! * চিত্তে আসিয়া পড়িল। 
তাহাতেই আমি অভিভূত হইয়া রহিলাম। জাগ্রত কি নিদ্রিত অবস্থায় ছিলাম, জাঁনি 
না; অকল্পাৎ আমার পায়ের দিকে কামিনীর কণ্ঠস্বর শুনিতে পাইলাম। ক্ষীণ কণ্ঠে, 

কাতর স্বরে আমাকে বলিল--” ও কি ভাব্ছ? এই ঘে আমি এসেছি। এখন 

ভোমার যা ইচ্ছা ।” স্বরেতে খুব আপনার মনে হইল। কিন্তু চিনিতে না পারিয়। 

জিজ্ঞাস! করিলাম“ তুমি কে? এ সময়ে এখানে কেন?” 

রমণী কহিলেন--« তুমি যে আমার স্থির হতে দিচ্ছ না--টেনে নিয়ে এলে। রি 

ভুগেছি--আর ক্লেশ দিও না। পাক্গে পড়ি, আমায় মুক্ত ক'রে দাও ।” 

আমি বিশ্মিত হইয়। বলিলাম_-কখন আমি তোমাকে ঢেকেছি? কে তুমি? এখানে 

কেন? 
কীক্মদী বলিলেন__« তোমার অদম্য কাঁমভাঁবে আমার উদ্ধাগতি রুদ্ধ হয়েছে, তোমার 

কামকল্পন। ও উত্তেজনার সঙ্গে সঙ্গে আমি তোমার দিকে আকৃষ্ট হ+য়ে পড়ি । তোমার 

বিকার থাকতে মার নিস্তার নাই । এখন বাসনার পর্িতৃপ্তি কর- ঠাণ্ডা হও । আমিও 

বাচি। ” 
আমি বলিলাম__কে তুমি? তোমার কথা শুনছি, অথচ তোমাকে দেখতে পাচ্ছি না। 

আমি কামিনীকল্পন! করি- তাতে তোমার কি? তুমি আকুষ্ট হও কেন? 
যুবতী অস্পষ্ট ছায়ার মত কিঞ্চিৎ প্রকাশিত হুইয়া তক্তপোষের ধারে আমার পায়ের 

দিকে আসিয়! ধ্াড়াইলেন। পরে বিছানার উপরে অদ্বশয়িত অবস্থায় পড়িয়া আমার 

পা ছু'টি জড়াইয়! -ধরিলেন। উহার অঙগম্পর্শে আমার শরীরে আনন্দের ধার! সথারিত 

হইতে লাগিল, আমি পুনঃপুনঃ শিহুরিয়' উঠিতে লাগিলাম। 
যুবতী তখন আমাকে বলিলেন, ছি! এই তোমার দশা? কামভাব, কামিনী- 

কল্পনা __এ তুমি ছাড়তে পারলে না? নিজের যে সর্বনাশ করলে! আর এতে আমারও 

কত হুর্গীতি, দেখ দেখি। পরমানন্দে সমাধিতে ছিলাম। সবিকল্প অবস্থা! অতিক্রম ক/রে 

* এ সম্পর্কে ঠাকুরের কথা! পূর্ববপ্রকাশিত ' সদ্্গুরুসঙগ ' (১২৯৮ সালের ) গ্রস্থখানার ২১ পৃষ্ঠার উক্ত হইয়াছে। 
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এঠ দিনে নির্ব্বিকল্প সমাধি লাভ কর্তাম। শুধু তোমাক: সঙ্গে অভেদসন্বন্ধহেতু আব্দ্ধ 

রয়েছি । তোমার বিষম উত্তেজনার টানে আমাকে উঠ্তে দিচ্ছে না। আমি নিরুপায় 

হ'য়ে এসেছি । এবার আমা মুক্ত ক'রে দাঁও। তোমার আকাজ্ষা মিটিয়ে নেও | * 
আমি অমনই উঠিয়। বসিলাম_ বলিলাম, “ তুমি কে, বলনা কেন?” রমনী তখন 

অকশ্মাৎ তক্তপোষের ধারে বাম পার্থে আসিয়া দাড়াইলেন, এবং মধুর ভাবে, বিনম্ন 

সহকারে বলিলেন একবার আমাকে ধরে আলিঙ্গন কর না!__পরিচক় পাবে এখন | * 

আমি উহাকে ক্রোড়ে বসাইবার অভিপ্রায়ে যেমন উহার কটিদেশে করসংযোগ করিলাম, 

রমণীর অলৌদিক রূপ দেখিয়া অমনই বিম্ময়ে অবশাঙগ হুইয়। পড়িলাম। আমার শিথিল 

হস্ত খসিয়! পড়িল। উহার সেই অনঙ্মথন কমনীয় অঙ্ের কেবল মাত্র নাভিদেশ 

পর্যন্ত স্স্পষ্ট্পে আমার নিকটে ঞুকাশিত হইল । দেখিলাম, নীলহ্যতিসম্পন্ন।, 
সুন্দরী শ্যামা উলঙ্গ বেশে সম্মুখে দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন। শুভ্র, অল্পপরিসর, সুশ্ম বস্কাবরণে 

উহার স্তল উরুদ্বয়ের সন্ধিস্থল আবৃত। ষোড়শীর নাভিদেশহইতে পদাস্গুষ্ঠ পধ্যস্ত 

অসংখ্য ঘন নীল বিদ্যুৎ ফুটিযা উঠিতেছে। আশ্চর্য রূপ দেখিয়া চমত্কৃত হইয়া, 

উহাকে ধরিতে আবার আমি হাত বাড়াইলাম। রমণী তখন পশ্চান্দিকে কিঞ্চিৎ 

সরিয়। আমাকে বলিলেন--“ আর কেন? যথে্ হয়েছে; আর কামকল্পনা ক'রে না, 

আমাকে টেনো না। এবার ভেবে দেখ আনি'কে। এখন যাই। ”* এই বলিন 

উলঙ্গিনী কামনী হ্যামালের উজ্জ্বল ছটায় দিগন্ত আলোকিত করিয়। উর্ধাদিকে উত্থিত 

হইলেন । তখন উহার প্রতি অঙ্গ প্রত্যঙ্গ হইতে নীল বিছ্যুৎস্কুলিঙ্গ অবিরল স্মলিত হইয়া 

বিশাল নভোমগুল উদ্ভাসিত করিয়। তুলিল। দেখিতে দেখিতে জ্যোতি্ময়ী গ্ঠাম প্রতিম! 

অনস্ত নীলাকাঁশে স্বরূপ মিলাইয়! ধীরে ধীরে বিলীন হইল্লেন। “হায়, হায়, কোথানর 

গেলে ? কোথায় গেলে ?* বলিয়া চীৎকার করিয়া, আমি বাহিরে আসিয়া! পড়িলাম । 

অবশিষ্ট রাত্রি আকাশের দিকে তাকাইয়! কিভাবে যে কাটাঁইলাম, তাহা আর 

লিখিবার যে! নাই। 
এই অপ্রারত দৃশ্য দেখার পর অন্তরে আমার সর্বদ। এরূপ উদয় হইতে লাগিল। 

দিবানিশি আমি উহারই ধ্যানে রহিলাম। আবার কখন কিরূপে সেই অনুপমা প্রতিমার 

দর্শন পাঁইব__এই চিন্তায় প্রাণ অস্থির হইতে লাগিল। অনিষ্টকর যে কল দৃষণীয় কল্পনায় 

এত কাল সুখ পাইয়াছি, তাছাতে আর রুটি নাই, বরং বিরক্তিই জন্মিতেছে। সাধন ভজন 
করিলে আবার সেই মনোমোহিনী অপ্রারুত রমণীকে দেখিতে পাইব এই ভাবি! সাধনে, 
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আমার প্রবৃত্তি জম্মিল। কিন্তু লোভে পড়িয়া সাধন করিতে উৎসাহী হইলেও চেষ্টা করিবার 
আর আমার সামর্থ নাই। দারুণ পিত্বশূল বেদনার অসঙ্থ যন্ত্রণায় আমি একেবারে শহ্মাগত 

হইয়! পড়িয়াছি। প্রত্যহ ছুই তিনবার বমি করি; কণনালীতে ক্ষত হইয়াছে. অনুমান 

হইতেছে । গণ্ডষমাত্র জল পান করিলেও পেট পর্যন্ত জলিয়! যায়। দিন রাত.একটানা 

সৈহ বেদনায় আমার আহার নিদ্রা গিয়াছে । চবিবশ ঘণ্ট! বিছানায় পড়িয়। আহা উহ, 
উঠা বস করিতেছি । মানসিক যন্ত্রণ! যতই তীত্র হউক না কেন; কায়িক ক্লেশের তুলনায় 
উহা! কিছুই নয়, এবার ইহ! পরিক্ষার বুঝিতেছি। উৎকট দৈহিক যন্ত্রণার উপশমের জন্ত 

মনে হয়, এমন অধর্্ম অনাচার ব। অকর্ম নাই যাছ! করিতে ন। পারি। এই তে! অবস্থা ! 

প্রথম খণ্ড সমাপ্ত । 
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